
 

 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 24                                Нови Бечеј 30.11.2017. године                             година   LI 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. На основу члана 63.став 1. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број (“Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 

99/16), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07 и члана 35. 

став 1. тачка 2.Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017 - пречишћен 
текст), а на предлог Општинског већe општине Нови Бечеј, Скупштина општине је на 15.седници од 

30.11.2017.године, донела 
 

ОДЛУКУ  О РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО  
 

Члан 1. 
 

Буџет Општине Нови Бечеј за 2017.г. (удаљем тексту: буџет) састоји се од 

 

  

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

средства 

других нивоа 

власти 

СРЕДСТВА 

КОРИСНИКА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 788,950,000.00 196,860,000.00 8,175,000.00 993,985,000.00 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 788,950,000.00 265,360,000.00 15,105,000.00 1,069,415,000.00 

Суфицит/дефицит 0.00 -68,500,000.00 -6,930,000.00 -75,430,000.00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у 

циљу спровођења Јавних политика)  

Издаци за набавку финансијске имовине (у 

циљу спровођења 

Јавних политика)  0.00 0.00 0.00 0.00 

Пренета неутрошена средства из претходне 

године 0.00 68,500,000.00 6,930,000.00 75,430,000.00 

Укупан суфицит /дефицит 0.00 0.00 0.00 0.00 
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

    

Опис 

Шифра 

економске 

класификације План 2017 

РЕБАЛАНС  

2017 

1 2 3 4 

УКУПНА ПРИМАЊА   987,815,000 993,985,000 

1. Порески приходи 71 479,432,000 464,632,000 

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

(осим самодоприноса)  711 265,320,000 240,510,000 

1.2. Самодопринос 711180 48,000,000 48,000,000 

1.3. Порез на имовину 713 143,501,000 152,971,000 

1.4. Порез на добра и услуге (пдв и акцизе) 714 12,611,000 13,151,000 

1.5. Остали порески приходи 716+719 10,000,000 10,000,000 

2. Непорески приходи, од чега 74 163,818,000 167,468,000 

*наплаћене камате 7411 700,000 0 

*таксе и накнаде 7422 4,000,000 4,000,000 

2.1. Приходи од буџета 79 0 2,000,000 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3,600,000 10,850,000 

4. Донације 731+732 10,000,000 10,000,000 

5. Трансфери 733 330,965,000 338,035,000 

6. Меморандумске ставке 77 0 1,000,000 

УКУПНИ ИЗДАЦИ   1,067,815,000 1,069,415,000 

1.Текући расходи 4 776,529,000 749,631,000 

1.1. Расходи за запослене 41 160,374,000 151,982,000 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 387,795,000 383,185,000 

1.3. Отплата камата 44 501,000 501,000 

1.4. Субвенције 45     

1.5. Социјална заштита из буџета 47 55,350,000 45,750,000 

1.6. Остали расходи 48+49 54,610,000 56,898,000 
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2. Трансфери 4631+4641+465 117,899,000 111,315,000 

Капитални издаци 5 291,286,000 319,784,000 

1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  92     

2. ЗАДУЖИВАЊЕ 91     

2.1. Задуживање код домаћих кредитора  911     

2.2. Задуживање код страних кредитора 912     

3. ОТПЛАТА ДУГА 61 0 0 

1. Отплаћивање дуга домаћим кредиторима  611     

2. Отплаћивање дуга страним кредиторима 612     

3. Отплате дуга по гаранцијама 613     

4. НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    -80,000,000 -75,430,000 

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 13) 3 0 0 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 

14) 3     

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 

15) 3     

НЕУТРОШЕНА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 

извор финансирања 15) 3 80,000,000 75,430,000 

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА НА КРАЈУ 

ПЕРИОДА   0 0 

 

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 

Члан 2. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Нови Бечеј за 2017.годину (у даљем тексту: буџет), састоји 

се од: 
 

1, Приходи и примања буџета који су утврђени су у следећим износима: 
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Табела 1 

Конто 
Врста прихода 

Буџетски 

приходи за 

2017 

Приходи из 

других извора 

за 2017 

Сопствени 

приходи 

корисника за 

2017 

укупни приходи 

за 2017 

1 2 3 4 5 5 

            

311 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА         

311711 Пренета неутрошена средства за посебне намене    68,500,000 6,930,000.00 75,430,000 

  Укупно 0 68,500,000 6,930,000 75,430,000 

            

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ         

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 190,000,000     190,000,000 

711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 20,000,000     20,000,000 

711143 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ       0 

711145 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ 400,000     400,000 

711146 ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД ПОЉОПРИВР. И ШУМАРСТВА 10,000     10,000 

711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ 100,000     100,000 

711161 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА       0 

711180 САМОДОПРИНОС 48,000,000     48,000,000 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 30,000,000     30,000,000 

  Укупно 288,510,000   0 288,510,000 

            

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         

713110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 1,000     1,000 

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  115,000,000     115,000,000 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 2,500,000     2,500,000 

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 35,470,000     35,470,000 

  Укупно 152,971,000 0 0 152,971,000 

            

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         

714431 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА 100,000     100,000 

714513 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 8,000,000     8,000,000 

714543 НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА 500,000     500,000 

714547 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂ. ЖИВОТНЕ СР. 1,000     1,000 

714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 750,000     750,000 

741548 НАКН. ЗА СУПСТ. КОЈЕ ОШТ. ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 50,000     50,000 

714560 ЕКОЛОШКА ТАКСА 3,000,000     3,000,000 
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714570 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 750,000     750,000 

  

 

13,151,000 0 0 13,151,000 

            

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ         

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 10,000,000     10,000,000 

  Укупно 10,000,000   0 10,000,000 

            

732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА         

731250 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА   10,000,000   10,000,000 

  Укупно 0 10,000,000 0 10,000,000 

            

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ         

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ OD P.D.V 151,000,000     151,000,000 

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   46,600,000 3,435,000 50,035,000 

733250 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   137,000,000   137,000,000 

  Укупно 151,000,000 183,600,000 3,435,000 338,035,000 

            

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         

741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 4,000,000     4,000,000 

741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 84,000,000     84,000,000 

741530 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 5,000,000     5,000,000 

  Укупно 93,000,000   0 93,000,000 

            

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА         

742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 150,000     150,000 

742151 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛ. ОД СТР. ТРЖИШНЕ ИНСП. 100,000     100,000 

742152 ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 1,000,000   700,000 1,700,000 

742153 ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1,000,000   

 

1,000,000 

742154 НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ 518,000     518,000 

742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској 

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 10,000,000     10,000,000 

742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа општина 10,000,000     10,000,000 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 4,000,000     4,000,000 

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 2,000,000   720,000 2,720,000 

  Укупно 28,768,000 0 1,420,000 30,188,000 
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743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ         

743320 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 3,000,000     3,000,000 

743350 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 1,500,000     1,500,000 

743920 ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 100,000     100,000 

  Укупно 4,600,000 0 0 4,600,000 

            

744 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА         

744150 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 16,100,000 3,260,000 320,000 19,680,000 

744250 КАПИТАЛНИ ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА       0 

  Укупно 16,100,000 3,260,000 320,000 19,680,000 

            

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ         

745150 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА 20,000,000     20,000,000 

  Укупно 20,000,000   0 20,000,000 

            

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА         

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА     1,000,000 1,000,000 

  Укупно 0   1,000,000 1,000,000 

            

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА         

791000 ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА     2,000,000 2,000,000 

  Укупно 0   2,000,000 2,000,000 

            

811 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ          

811150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 10,000,000     10,000,000 

  Укупно 10,000,000   0 10,000,000 

            

812 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ         

812150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 50,000     50,000 

  Укупно 50,000   0 50,000 

            

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА         

813150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 800,000     800,000 

  Укупно 800,000   0 800,000 

            

  Укупно прихода 788,950,000 265,360,000 15,105,000 1,069,415,000 
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2, Расхода и издатака буџета који су утврђени су у следећим износимa  
 

Табела 2 
ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА 

Е
к

о
н

о
м

. 

к
л

а
с
и

ф
. 

Опис  
БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА ЗА 

2017 

расходи из 

других нивоа 

власти ЗА 

2017 

расходи из 

осталих 

прихода за 

2017 

укупни 

расходи за 

2017 

5 6 7 8 9 10 

            

  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 151,632,000 0 390,000 151,632,000 

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 119,870,000 0 0 119,870,000 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 21,434,000 0 0 21,434,000 

413000 Накнаде у натури 786,000 0 0 786,000 

414000 Социјална давања запослених 4,505,000 0 390,000 4,895,000 

415000 Накнаде запосленим 2,819,000 0 0 2,819,000 

416000 Награде, бонуси и остали расходи 2,218,000 0 0 2,218,000 

  КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 344,205,000 30,019,000 8,921,000 383,145,000 

421000 Стални трошкови 50,009,000 0 195,000 50,204,000 

422000 Трошкови службених путовања 7,743,000 0 37,000 7,780,000 

423000 Услуге по уговору 71,138,000 1,200,000 4,859,000 77,197,000 

424000 Специјализоване услуге 107,723,000 26,629,000 3,662,000 138,014,000 

425000 Текуће поправке и одржавања 73,032,000 2,170,000 0 75,202,000 

426000 материјал 34,560,000 20,000 168,000 34,748,000 

  ОТПЛАТА КАМАТА 501,000 0 0 501,000 

441000 Отплата камата 501,000 0 0 501,000 

  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 100,517,000 5,100,000 5,698,000 111,315,000 

463000 Трансфери другим нивоима власти 66,275,000 5,100,000 0 71,375,000 

464000 Трансфери здравственим организацијама 17,650,000 0 0 17,650,000 

465000 остале донације и трансфери 16,592,000 0 5,698,000 22,290,000 

  ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 27,700,000 18,050,000 0 45,750,000 

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 27,700,000 18,050,000 0 45,750,000 

  ОСТАЛИ РАСХОДИ 46,530,000 0 63,000 46,593,000 

481000 Дотације непрофитним организацијама 39,110,000 0 51,000 39,161,000 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 855,000 0 12,000 867,000 

483000 Новчане казне по решењу судова 1,010,000 0 0 1,010,000 
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485000 Накнада штете од државних органа 5,555,000 0 0 5,555,000 

  СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,305,000 0 0 10,305,000 

499000 Стална резерва 2,000,000 0 0 2,000,000 

499000 Текућа резерва 8,305,000 0 0 8,305,000 

  УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 107,560,000 212,191,000 33,000 319,784,000 

511000 Зграде и грађевински објекти 94,539,000 199,760,000 0 294,299,000 

512000 Опрема 12,620,000 12,281,000 23,000 24,924,000 

515000 Нематеријална средства 401,000 150,000 10,000 561,000 

            

  укупни расходи 788,950,000 265,360,000 15,105,000 1,069,415,000 

 

 

Члан 3. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018, 2019.годину исказују се у следећем прегледу: 

 
 

Економ. 

класиф. Опис  

ГОДИНА 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

          

  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ОПШТИНЕ 326,025,838 134,300,000 102,380,000 

          

511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ 8,400,000 8,000,000 8,000,000 

  средства буџета општине у 2017 :  2.400.000       

  од других нивоа власти 2017.године  6.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2014       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ 

МИЛОШЕВУ 7,160,000 7,000,000 7,000,000 

  средства буџета општине у 2017 :  2.110.000       

  од других нивоа власти 2017.године  5.050.000,00       

  Година почетка пројекта : 2014       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У КУМАНУ 6,110,000 6,000,000 6,000,000 

  средства буџета општине у 2017 :  2.110.000       
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  од других нивоа власти 2017.године  4.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2014       

  Година завршетка пројекта: 2017       

512 

Технолошка опрема за аутоматско дозирање и производњу 

дезинфектанта на локалитету црпне станице у Новом 

Бечеју и Куману 29,000,000     

  средства буџета општине у 2017 : 16.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  13.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 Опремање индустријске зоне 30,000,000 25,000,000   

  средства буџета општине у 2017 : 15.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  15.000.000,00       

  средства буџета општине у 2018 : 15.000.000,00       

  од других нивоа власти 2018.године  10.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2013       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 Изградња капеле у Бочару 1,800,000     

  средства буџета општине у 2017 : 1.800.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 Изградња капеле у Новом Милошеву 4,800,000 4,800,000   

  средства буџета општине у 2017 : 4.800.000,00       

  средства буџета општине у 2018 : 4.800.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 Куповина објеката 4,000,000 3,000,000   

  средства буџета општине у 2017 : 4.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2018       

424 Изградња еко чесме у Куману 4,500,000     

  од средстава буџета  за  2017.године 4.500.000,00       



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         10 

 
  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2017       

512 Опремање куглане 10,000,000     

  од средстава буџета за  2017.године  7.500.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године 2.500.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 Изградња сале за физичко у Бочару 30,000,000     

  од средстава буџета за  2017.године  10.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године 20.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 

Извођење радова и опремање простора у Дому културе 

општине Нови Бечеј 23,000,000     

  од средстава буџета за  2017.године  2.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године 21.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 

Радови и опремање Турско-бечејске штедионице за 

потребе културног Инкубатора 6,945,838     

  од других нивоа власти 2017.године 6.945.838,82       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 Извођење радова на фасади  Житног магацина Нови Бечеј 10,900,000     

  од других нивоа власти 2017.године 10.900.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

511 Извођење радова  на спрату Житног магацина Нови Бечеј 5,500,000     

  од других нивоа власти 2017.године 5.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

472 Куповина 11 кућа са окућницом за избеглице 15,000,000     
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  од других нивоа власти 2017.године 15.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 Изградња трафо станице 19,610,000     

  од средстава буџета за  2017.године  6.610.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године 13.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

          

511 Реконструкција објекта Ватрогасног дома 6,300,000     

  од средстава буџета за  2017.године  2.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  4.300.000,00       

  Година почетка пројекта : 2016       

  Година завршетка пројекта: 2017       

425 Одводњавање пољопривредног земљишта 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

  од средстава буџета за  2017.године  8.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  1.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2017       

425 Израда атарских путева и пропуста 5,500,000 11,000,000 11,000,000 

  од средстава буџета за  2017.године  5.500.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 ПРОЈЕКАТ ПРИСТАНИШТА 2,000,000 8,000,000 8,000,000 

  средства буџета општине у 2017 : 1.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  2.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2020       

511 ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 39,000,000 10,000,000 10,000,000 

  средства буџета општине у 2017 : 7.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  32.000.000,00       
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  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2020       

511 ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА 35,000,000 30,000,000 30,000,000 

  средства буџета општине у 2017 : 15.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  20.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2020       

511 

ИПА ПРОЈЕКТАТ-Повећање ефикасности од заштите од 

поплава у општини помоћу паметног мерења 12,500,000 12,500,000 13,380,000 

  средства буџета општине у 2017 : 3.000.000,00       

  од других нивоа власти 2017.године  9.500.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2019       

          

  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА КОРИСНИКА 56,830,000 31,040,000 24,235,000 

          

  ОПШТИНСКА УПРАВА  1,000,000 1,000,000 1,000,000 

512 Административна опрема 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

  средства буџета општине у 2017 : 1.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2019       

          

  ПУ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ 11,450,000 5,500,000 5,500,000 

511 реконструкција објеката вртића 10,000,000 5,000,000 5,000,000 

  Из средстава буџета 2017 године  4.000.000       

  од других нивоа власти 2017.године  6.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2017       

512 куповина опреме 1,450,000 500,000 500,000 

  од других нивоа власти 2017.године  1.450.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2018       
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  НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ 750,000 1,000,000 1,000,000 

512 куповина опреме 100,000 500,000 500,000 

  Из средстава буџета 2017 године  100.000       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2018       

515 Куповина књига 650,000 500,000 500,000 

  Из средстава буџета 2017 године  500.000       

  од других нивоа власти 2017.године  150.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2018       

          

  ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 1,900,000 500,000 500,000 

511 реконструкција фасаде  1,000,000     

  Из средстава буџета 2017 године  1.000.000       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2017       

512 куповина опреме 900,000 500,000 500,000 

  Из средстава буџета 2017 године  600.000       

  од других нивоа власти 2017.године  300.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2018       

          

  ЈУ СРЦ Јединство НОВИ БЕЧЕЈ 15,650,000 5,250,000 250,000 

511 реконструкција  хале 14,000,000 5,000,000   

  од других нивоа власти 2017.године  13.500.000,00       

  од средстава буџета за  2017.године         

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

512 Куповина опреме 1,650,000 250,000 250,000 

  од других нивоа власти 2017.године  1.500.000,00       
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  од средстава буџета за  2017.године  150.000,00       

  од средстава буџета за  2018.године  250.000,00       

  од средстава буџета за  2019.године  250.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2019       

          

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ 3,650,000 3,390,000 3,585,000 

511 изградња путева 3,150,000 3,105,000 3,300,000 

  од средстава буџета - самодопринос за  2017.године  3.150.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2018.године  3.105.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2019.године  3.300.000,00       

  Година почетка пројекта : 2015       

  Година завршетка пројекта: 2019       

512 Куповина опреме 500,000 285,000 285,000 

  од средстава буџета - самодопринос за  2017.године  500.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2018.године  285.000,00       

  Година почетка пројекта : 2013       

  Година завршетка пројекта: 2020       

          

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО 16,800,000 14,200,000 12,200,000 

511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА И ТРОТОАРА 4,300,000 2,000,000   

  од средстава буџета - самодопринос за  2017.године  4.300.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2018.године  2.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

  од других нивоа власти 2017.године  6.000.000,00       

  Година почетка пројекта : 2005       

  Година завршетка пројекта: 2020       

511 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ 

МИЛОШЕВУ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

  од других нивоа власти 2017.године  6.000.000,00       
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  Година почетка пројекта : 2014       

  Година завршетка пројекта: 2020       

512 Куповина опреме 500,000 200,000 200,000 

  од средстава буџета - самодопринос за  2017.године  500.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2018.године  200.000,00       

  Година почетка пројекта : 2013       

  Година завршетка пројекта: 2020       

          

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ 4,765,000 200,000 200,000 

511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ ДОМА 805,000     

  из средстава донатора за  2017.године  805.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

511 Рекултивација напуштеног копа 3,560,000     

  од других нивоа власти 2017.године  3.560.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

512 Куповина опреме 400,000 200,000 200,000 

  од средстава буџета - самодопринос за  2017.године  400.000,00       

  од средстава буџета - самодопринос за  2018.године  200.000,00       

  Година почетка пројекта : 2013       

  Година завршетка пројекта: 2020       

          

  МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР 865,000 0 0 

511 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОМЛАДИНСКОГ ДОМА 865,000     

  из средстава донатора за  2017.године  865.000,00       

  Година почетка пројекта : 2017       

  Година завршетка пројекта: 2018       

  УКУПНО 382,855,838 165,340,000 126,615,000 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 4. 

Укупна средства у износу од 1,069,415,000,00 динара распоређују се по врстама издатака и корисницима, и то:  

 

Табела 3. 
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Опис  БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА ЗА 

2017 

расходи из 

других нивоа 

власти ЗА 2017 

расходи из 

осталих 

прихода за 2017 

укупни 

расходи за 

2017 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 34,830,000 0 0 34,830,000 

                      

    

2101-

0001       ПА 0001 - Функционисање Скупштине 33,830,000 0 0 33,830,000 

      111     Извршни и законодавни органи         

                      

            ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ 33,800,000 0 0 33,800,000 

        1 411 Плате,додаци и накнаде запослених 3,000,000     3,000,000 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 530,000     530,000 

        3 465 Остале дотације и трансфери 360,000     360,000 

        4 414 Социјална давања запосленим       0 

        5 415 Накнаде запосленим 220,000     220,000 

        6 421 Стални трошкови 2,000,000     2,000,000 

        7 422 Трошкови службених путовања 800,000     800,000 

        8 423 

Услуге по уговору -одборнички додатак и 

накнаде члановима комисија и други 

уговори 20,000,000     20,000,000 

        9 423 Услуге по уговору  2,000,000     2,000,000 

        10 424 Специјализоване услуге 1,170,000     1,170,000 

        11 426 Материјал 2,000,000     2,000,000 

        12 481 

Дотација политичким партијама -Средства 

за редован рад 0,105% 400,000     400,000 

        13 481 

Дотација политичким партијама - Средства 

за изборе  0,07% 320,000 0   320,000 

        14 483 Новчане казне 1,000,000     1,000,000 

                      

      160     

Опште јавне услуге некласификоване 
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на другом месту 

            ТРОШКОВИ ИЗБОРА 30,000 0 0 30,000 

        15 421 Стални трошкови 10,000 0   10,000 

        16 423 Услуге по уговору- 10,000     10,000 

        17 426 Материјал 10,000     10,000 

                      

      160     

Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту         

    

2101-

П003       

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ 

ГРАДОВИМА 1,000,000 0 0 1,000,000 

        18 422 Трошкови службених путовања 500,000     500,000 

        19 423 Услуге по уговору  500,000     500,000 

                      

            свега раздео  1. 34,830,000 0 0 34,830,000 

                      

2           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 5,500,000 0 0 5,500,000 

                      

  2.2. 

2101-

0003       

ПА 0003 - Подршка раду извршних 

органа власти и скупштине  5,500,000 0 0 5,500,000 

      111     Извршни и законодавни органи         

        20 422 Трошкови службених путовања 500,000     500,000 

        21 423 Услуге по уговору 5,000,000     5,000,000 

                      

            свега раздео  2 5,500,000 0 0 5,500,000 

                      

3           

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКA 

ОПШТИНЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 14,200,000 0 0 14,200,000 

                      

  2.1. 

2101-

0002       

ПА 0002 - Функционисање извршних 

органа 14,200,000 0 0 14,200,000 

      111     Извршни и законодавни органи         

        22 411 Плате,додаци и накнаде запослених 7,500,000     7,500,000 

        23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,500,000     1,500,000 
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        24 465 Остале дотације и трансфери 900,000     900,000 

        25 413 Накнаде у натури 50,000     50,000 

        26 414 Социјална давања запосленим 150,000     150,000 

        27 415 Накнаде запосленим 200,000     200,000 

        28 416 Награде, бонуси и остали расходи 100,000     100,000 

        29 421 Стални трошкови 450,000     450,000 

        30 422 Трошкови службених путовања 500,000     500,000 

        31 423 Услуге по уговору 2,150,000     2,150,000 

        32 424 Специјализоване услуге 200,000     200,000 

        33 426 Материјал 500,000     500,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 10,305,000 0 0 10,305,000 

      111     Извршни и законодавни органи         

    

0602-

0009       ПА 009 -Текућа буџетска резерва 8,305,000 0 0 8,305,000 

        34 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 8,305,000     8,305,000 

                      

    

0602-

0010       ПА 010 -Стална буџетска резерва 2,000,000 0 0 2,000,000 

        35 499 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 2,000,000 0   2,000,000 

                      

            свега раздео  3 24,505,000 0 0 24,505,000 

                      

4           ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

                      

  4.01         

Општинска управа без индиректних 

корисника 537,225,000 224,550,000 5,698,000 767,473,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 112,580,000 0 0 112,580,000 

                      

    

0602-

0001       

ПА 001 - Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 108,530,000 0 0 108,530,000 

      111     Извршни и законодавни органи         

            ТРОШКОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

        36 411 Плате,додаци и накнаде запослених 49,759,000     49,759,000 

        37 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,693,000     8,693,000 

        38 465 Остале дотације и трансфери 7,598,000     7,598,000 

        39 413 Накнаде у натури 500,000     500,000 
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        40 414 Социјална давања запосленим 2,500,000     2,500,000 

        41 415 Накнаде запосленим 1,600,000     1,600,000 

        42 416 Награде, бонуси и остали расходи 600,000     600,000 

        43 421 Стални трошкови 8,000,000     8,000,000 

        44 422 Трошкови службених путовања 1,000,000     1,000,000 

        45 423 Услуге по уговору 18,600,000     18,600,000 

        46 424 Специјализоване услуге 215,000     215,000 

        47 425 Текуће поправке и одржавања 1,000,000     1,000,000 

        48 426 материјал 7,000,000   0 7,000,000 

        49 482 Порези, обавезне таксе и казне 400,000     400,000 

        50 483 Новчане казне 10,000     10,000 

        50/1 485 Новчане казне 55,000     55,000 

        51 512 Куповина опреме 1,000,000     1,000,000 

                      

    

0602-

0007       

ПА 0007 - функционисање 

националних савета националних 

мањина 150,000 0   150,000 

                    0 

        52 421 Стални трошкови 50,000     50,000 

        53 481 

Дотација невладиним организацијама-за 

мађарску нациналну мањину 50,000     50,000 

        54 481 

Дотација невладиним организацијама- за 

ромску националну мањину 50,000     50,000 

                      

    

0602-

0013       

ПА 013 - Администрирање изворних 

прихода локалне самоуправе 2,900,000 0 0 2,900,000 

      112     Финансијски и фискални послови         

        55 421 Стални трошкови 2,500,000     2,500,000 

        56 423 Услуге по уговору 400,000     400,000 

                      

    

0602-

0014       ПА 014-ванредна ситуација 1,000,000 0 0 1,000,000 

      160     

Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту         

        57 424 Специјализоване услуге 1,000,000     1,000,000 

                      

    0501       

ПРОГРАМ 17.  ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 1,000,000 0 0 1,000,000 

      436     Остала енергија         

    

0501-

0001       

ПА 0001-Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности 1,000,000 0 0 1,000,000 
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        58 425 Текуће поправке и одржавања 1,000,000     1,000,000 

                      

    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 23,900,000 2,645,000 0 26,545,000 

      810     Услуге спорта и рекреације         

    

1301-

0001       

ПА 001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 12,000,000 0 0 12,000,000 

        59 481 

Дотација невладиним организацијама -

Спортски савез 2,000,000     2,000,000 

        60 481 

Дотација невладиним организацијама -

Спортски савез*превоз спортиста 1,000,000     1,000,000 

        61 481 

Дотација невладиним организацијама -

према конкусу за спортске програме 9,000,000     9,000,000 

                      

    

1301-

0002       

ПА 002 Подршка предшколском, 

школском и рекреативном спорту и 

масовној физичкој култури 700,000 0 0 700,000 

        62 481 Дотација невладиним организацијама  700,000     700,000 

                      

    

1301-

0005       

ПА 005 Спровођење омладинске 

политике 200,000 145,000 0 345,000 

        63 422 Трошкови службених путовања       0 

        64 426 материјал 200,000 20,000   220,000 

        64/1 512 Опрема   125,000   125,000 

                      

    

1301-

п001       ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА 11,000,000 2,500,000 0 13,500,000 

        65 423 Услуге по уговору  700,000     700,000 

        66 424 Специјализоване услуге  500,000     500,000 

        67 426 Материјал 200,000     200,000 

        68 481 Дотација невладиним организацијама 2,100,000     2,100,000 

        69/1 425 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 400,000     400,000 

        69 512 Куповина опреме 7,100,000 2,500,000   9,600,000 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 19,250,000 55,365,000 0 74,615,000 

      820     култура         

    

1201-

0003       

ПА 003 Унапређење система очувања 

и представљања културно-

историјског наслеђа 2,150,000 0 0 2,150,000 

        70 425 

Текуће поправке и одржавање- музеја 

"КОТАРКА" 600,000     600,000 
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        71 463 

Трансфери другим нивоима власти -ЗАВ.  

ЗА ЗАШ. СП.  КУЛ. ЗРЕЊАН. 500,000     500,000 

        72 463 

Трансфери другим нивоима власти -ЗАВ.  

ЗА ЗАШ. СП.  КУЛ. НОВИ САД 800,000     800,000 

        73 463 

Трансфери другим нивоима власти -

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН 150,000     150,000 

        74 481 

Дотација невладиним организацијама -

верске организације 100,000     100,000 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 3,000,000     3,000,000 

        75 481 

Дотација невладиним организацијама -

према конкусу за културу 3,000,000     3,000,000 

                      

    

1201-

П002       

ПРОЈЕКАТ -културне манифестације 

од значаја 3,000,000 0 0 3,000,000 

        76 481 Дотација невладиним организацијама       0 

        76/1 424 Специјализоване услуге 3,000,000     3,000,000 

                      

    

1201-

П001       ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У ФОКУСУ 3,100,000 55,365,000 0 58,465,000 

        77 424 Специјализоване услуге 500,000 11,309,000   11,809,000 

        78 425 Текуће поправке и одржавање   500,000   500,000 

        79 511 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 2,600,000 35,400,000   38,000,000 

        79/1 512 Куповина опреме   8,156,000   8,156,000 

                      

      830     Услуге емитовања и издаваштва         

    

1201-

0004       

ПА 004 Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 8,000,000 0 0 8,000,000 

        80 423 Услуге по уговору  2,000,000     2,000,000 

        81 481 

Дотације невладиним организацијама* 

Јавни конкурси за информисање 6,000,000     6,000,000 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 17,000,000 0 0 17,000,000 

      760     

Здравство некласификовано на 

другом месту         

    

1801-

0001       

ПА 001 - Функционисање установа 

примарне здравствне заштите 9,200,000 0 0 9,200,000 

        82 464 Трансфери здравственим организацијама 9,200,000     9,200,000 

    

1801-

0002       ПА 002 - Мртвозорство 300,000 0 0 300,000 

        83 472 

Здравствена заштита према посебним 

прописима 300,000   0 300,000 
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1801-

0003       

ПА 003 - Спровођење активности из 

области друштвене бриге за јавно 

здравље 2,000,000 0 0 2,000,000 

        84 464 Трансфери здравственим организацијама 2,000,000     2,000,000 

                      

    

1801-

P001       

ПРОЈЕКАТ-репрограмирање дуга 

Дома здравља 5,500,000 0 0 5,500,000 

        85 464 Трансфери здравственим организацијама 5,500,000     5,500,000 

                      

    0901       

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 26,750,000 20,100,000 0 46,850,000 

                      

      020,     Старост 3,000,000 3,100,000 0 6,100,000 

    

0901-

0007       

ПА 0007 - Подршка старим лицима 

и/или особама са инвалидитетом 3,000,000 3,100,000 0 6,100,000 

        86 463 

Трансфер од других новоа власти - 

Функционисање клуба за дневни боравак 1,200,000     1,200,000 

        87 463 

Трансфер од других новоа власти -

Пројекат помоћ у кући -геронто домаћице 1,800,000 3,100,000   4,900,000 

                      

      040.     Породица и деца 24,700,000 5,050,000 0 29,750,000 

    

0901-

0006       

ПА 0006 – Подршка деци и породица 

са децом 9,000,000 2,000,000 0 11,000,000 

        88 463 

Текући трансфери другим нивоима власти-

помоћ у кући деци са сметњама у развоју 2,000,000 2,000,000   4,000,000 

        89 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета- 

рођење детета 5,000,000     5,000,000 

        90 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета-

Ужина за децу у основној школи 2,000,000     2,000,000 

                      

      070,     

Социјална помоћ угроженом 

становништву некласификована на 

другом месту          

                      

    

0901-

0001       

ПА 0001 - Подршка материјално 

угрожених лица/породица 12,140,000 15,000,000 0 27,140,000 

        91 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета -

учешће у проj. Комесаријата за избеглице 1,000,000 15,000,000   16,000,000 

        92 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета - 

народна кухиња 2,800,000     2,800,000 

        93 463 

Текући трансфери другим нивоима 

власти 8,340,000 0 0 8,340,000 

            ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД НОВИ БЕЧЕЈ         

            411000 Плате и накнаде запосленом 1,850,000     1,850,000 

            412000 Соц. Допр. на терет послод. 319,000     319,000 
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            421000   Сталне трошкове 550,000     550,000 

            423000 услуге по уговору 122,000     122,000 

            425000 текуће поправке и одржавање 120,000     120,000 

            426000  Материјал 165,000     165,000 

            465000 Остале донације и трансфери 214,000     214,000 

            472000 Једнократна помоћ по решењима 4,000,000     4,000,000 

            472000 Трошкови сахрана  200,000     200,000 

            511000 Зграде и грађевински објекти 800,000     800,000 

                      

    

0901-

0003       

ПА 0003 - Подршка социо-

хуманитарним организацијама  1,000,000 0 0 1,000,000 

        94 481 Дотација невладиним организацијама 1,000,000     1,000,000 

                      

    

0901-

0005       

ПА 0005 - Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 1,110,000 0 0 1,110,000 

        95 481 Дотација невладиним организацијама 1,110,000   0 1,110,000 

                      

      090,     

Социјална заштита некласификована 

на другом месту         

    

0901-

П001       ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 500,000 0 0 500,000 

        96 472 Накнада за социјалну заштиту 500,000     500,000 

                      

    

0901-

П002       

ПРОЈЕКАТ – Смештај и исхрана 

миграната 0 0 0 0 

        97 472 Накнада за социјалну заштиту       0 

        98 511 Зграде и објекти       0 

                      

    2003       ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 23,120,000 3,050,000 0 26,170,000 

      920     Средње образовање         

    

2003-

0001       

ПА 0001 - Функционисање средњих 

школа 7,420,000 0 0 7,420,000 

                      

        99 463 Транфери другим нивоима власти 7,420,000 0 0 7,420,000 

            СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ         

            415000 Накнада за превоз радника 1,250,000     1,250,000 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 300,000     300,000 

            421000 Стални трошкови 2,650,000     2,650,000 

            422000 Трошкови путовања 250,000     250,000 
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            423000 Услуге по уговору 500,000     500,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 450,000     450,000 

            426000 Материјал 800,000     800,000 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 70,000     70,000 

            511000  Капитал. Одрж. објеката 450,000     450,000 

            512000 Куповина опреме 650,000     650,000 

            515000 Нематеријална имовина 50,000     50,000 

                      

    

2003-

П001       ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0 

        100 463 Транфери другим нивоима власти       0 

                      

    

0901-

П002       

ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању 

деце 15,700,000 3,050,000 0 18,750,000 

        101 472 

Накнада за социјалну заштиту -Превоз 

ђака средњошколаца 10,000,000 3,000,000   13,000,000 

        102 472 

Накнада за социјалну заштиту - домски 

смештај ученика средњих школа 1,500,000     1,500,000 

        103 472 

Накнада за социјалну заштиту -превоз 

студената 100,000 50,000   150,000 

        104 472 

Накнада за социјалну заштиту -општинске 

стипендије 4,100,000     4,100,000 

                      

    2002       

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и 

васпитање 54,315,000 20,000,000 0 74,315,000 

                      

    

2002-

0001       ПА 0001 - Функционисање основних школа 39,065,000 0 0 39,065,000 

      912     Основно образовање         

        105 463 Транфери другим нивоима власти 10,200,000 0 0 10,200,000 

            ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ         

            415000 Накнада за превоз радника 1,450,000     1,450,000 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 400,000     400,000 

            421000 Стални трошкови 4,195,000     4,195,000 

            422000 Трошкови путовања 400,000     400,000 

            423000 Услуге по уговору 665,000     665,000 

            424000 Специјализоване услуге 840,000     840,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 430,000     430,000 

            426000 Материјал 1,050,000     1,050,000 

            482000 Пор.обавезне таксе и казне 170,000     170,000 
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            483000 Новч. Казне по реш. Суда 100,000     100,000 

            511000  Капитал. Одрж. објеката       0 

            512000 Куповина опреме 500,000     500,000 

                    0 

        106 463 Транфери другим нивоима власти 7,900,000 0 0 7,900,000 

            ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ" Н. БЕЧЕЈ       0 

            415000 Накнада за превоз радника 600,000     600,000 

            416000 Награде, бонуси и остали расходи 650,000     650,000 

            421000 Стални трошкови 3,421,000     3,421,000 

            422000 Трошкови путовања 400,000     400,000 

            423000 Услуге по уговору 829,000     829,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 500,000     500,000 

            426000 Материјал 1,340,000     1,340,000 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 90,000     90,000 

            512000 Куповина опреме 70,000     70,000 

                      

        107 463 Транфери другим нивоима власти 8,215,000 0 0 8,215,000 

            ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н. МИЛОШЕВО         

            414000 Социј. давања запосленима 140,000     140,000 

            415000 Накнада за превоз радника 1,200,000     1,200,000 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 300,000     300,000 

            421000 Стални трошкови 3,550,000     3,550,000 

            422000 Трошкови путовања 300,000     300,000 

            423000 Услуге по уговору 490,000     490,000 

            424000 Специјализоване услуге 167,000     167,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 400,000     400,000 

            426000 Материјал 1,245,000     1,245,000 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 20,000     20,000 

            483000 Новч. Казне по реш. Суда 93,000     93,000 

            512000 Куповина опреме 230,000     230,000 

            515000 -куповина књига 80,000     80,000 

                      

        108 463 Транфери другим нивоима власти 7,000,000 0 0 7,000,000 

            ОШ "С. МИЛАН УЧА" КУМАНЕ         

            415000 Накнада за превоз радника 2,000,000     2,000,000 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 200,000     200,000 
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            421000 Стални трошкови 2,860,000     2,860,000 

            422000 Трошкови путовања 220,000     220,000 

            423000 Услуге по уговору 270,000     270,000 

            424000 Специјализоване услуге 160,000     160,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 300,000     300,000 

            426000 Материјал 580,000     580,000 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 110,000     110,000 

            512000 Куповина опреме 300,000     300,000 

                    0 

`       109 463 Транфери другим нивоима власти 5,750,000 0 0 5,750,000 

            ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" БОЧАР         

            414000 Социј. давања запосленима 40,000     40,000 

            415000 Накнада за превоз радника 1,200,000     1,200,000 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 255,000     255,000 

            421000 Стални трошкови 2,000,000     2,000,000 

            422000 Трошкови путовања 300,000     300,000 

            423000 Услуге по уговору 225,000     225,000 

            425000 Тек. поправке и одржавања 200,000     200,000 

            426000 Материјал 1,070,000     1,070,000 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 60,000     60,000 

            424000 Специјализоване услуге 0     0 

            512000 Куповина опреме 400,000     400,000 

                      

    

2002-

П001       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 11,000,000 20,000,000 0 31,000,000 

        110 463 

Капитални транфери другим нивоима 

власти 1,000,000     1,000,000 

        111 511 

Капитално изградња и одржавање зграда 

и објеката 10,000,000 20,000,000   30,000,000 

                      

    

2002-

П002       

ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 

ОБРАЗОВАЊА 4,250,000 0 0 4,250,000 

        112 422 Трoш. превоза ђака основне школе 3,000,000     3,000,000 

        113 424 Специјализоване услуге 250,000     250,000 

        114 426 Материјал 1,000,000     1,000,000 

                      

    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 50,200,000 20,410,000 0 70,610,000 
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      451     Друмски саобраћај          

    

0701-

0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 10,000,000 410,000 0 10,410,000 

        115 424 Специјализоване услуге-дирекција  10,000,000 410,000   10,410,000 

                      

    

0701-

0002       

ПА 0002 - Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 34,000,000 20,000,000 0 54,000,000 

        116 425 Текуће поправке и одржавање 19,000,000     19,000,000 

        117 511 

Капитално изградња и одржавање зграда 

и објеката 15,000,000 20,000,000   35,000,000 

                      

    

0701-

П001       ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 5,000,000 0 0 5,000,000 

        118 425 

Текуће поправке и одржавање -зимска 

служба 5,000,000     5,000,000 

      360     

Јавни ред и безбедност 

некласификов. на другом месту         

    

0701-

0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ*савет за 

безбедност саобраћаја 1,200,000 0 0 1,200,000 

        119 423 Услуге по уговору 100,000 0   100,000 

        120 425 

Текуће поправке и одржавање локалних 

путева и улица 1,000,000     1,000,000 

        121 512 Куповина опреме 100,000     100,000 

                      

    0401       

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 18,600,000 33,000,000 0 51,600,000 

      500     заштита животне средине         

    

0401-

0001       

ПА 001 - Управљање заштитом 

животне средине 0 0 0 0 

        122 425 Специјализоване услуге       0 

                      

    

0401-

0002       

ПА 002 - Праћење квалитета 

елемената животне средине   2,400,000 1,000,000 0 3,400,000 

        123 424 Специјализоване услуге 2,400,000 1,000,000 0 3,400,000 

                      

    

0401-

0003       ПА 003- Заштита природе  1,200,000 0 0 1,200,000 

        124 424 Специјализоване услуге 1,200,000     1,200,000 

                      

    

0401-

0004       

ПА 006 - Управљање отпадним 

водама  15,000,000 32,000,000 0 47,000,000 

        125 425 Текуће поправке и одржавања 8,000,000     8,000,000 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         28 

 

        126 511 

Капитално изградња и одржавање зграда 

и објеката 7,000,000 32,000,000   39,000,000 

                      

    

0401-

0005       

ПА 005 - Управљање комуналним 

отпадом  0 0 0 0 

        127 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    

0401-

0006       

ПА 006 - Управљање осталим врстама 

отпада  0 0 0 0 

        128 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    0101       

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 37,200,000 4,300,000 0 41,500,000 

      421     

Радови на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта         

    

0101-

0001       

ПА 0001 - Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници  6,000,000 0 0 6,000,000 

        129 424 Специјализоване услуге  5,000,000     5,000,000 

        130 481 Дотација удуржењима грађана  1,000,000     1,000,000 

                      

    

0101-

П001       ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ 1,000,000 0 0 1,000,000 

        131 424 Специјализоване услуге  500,000     500,000 

        132 426 материјал 500,000     500,000 

                      

    

0101-

П002       

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 8,000,000 0 0 8,000,000 

        133 425 текуће поправке и одржавања 8,000,000     8,000,000 

                      

    

0101-

П003       

ПРОЈЕКАТ -  ИЗРАДА АТАРСКИХ 

ПУТЕВА И ПРОПУСТА 5,500,000 0 0 5,500,000 

        134 425 текуће поправке и одржавања 5,500,000     5,500,000 

                      

    

0101-

П004       

ПРОЈЕКАТ -  ПОЉОЧУВАРСКА 

СЛУЖБА 10,000,000 0 0 10,000,000 

        135 424 Специјализоване услуге  10,000,000     10,000,000 

          512 опремање службе       0 

                      

    

0101-

П005       

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ И 

СТУДИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 1,500,000 0 0 1,500,000 

        136 424 Специјализоване услуге  1,500,000     1,500,000 
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0101-

П006       

ПРОЈЕКАТ - функционисање 

ватрогасне службе 3,200,000 4,300,000 0 7,500,000 

        137 425 

текуће поправке и одржавање опреме и 

објеката 1,000,000     1,000,000 

        138 426 материјал 200,000     200,000 

        139 511 Капитално одржавање објеката 2,000,000 4,300,000   6,300,000 

           

    

0101-

П007       

ПРОЈЕКАТ - функционисање 

противграде одбране 1,000,000 0 0 1,000,000 

        140 424 Специјализоване услуге  500,000     500,000 

        141 426 материјал 500,000     500,000 

                      

    

0101-

П008       

ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске 

зоне у Куману 1,000,000 0 0 1,000,000 

        142 511 Изградња објеката 1,000,000     1,000,000 

                      

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 22,800,000 1,100,000 0 23,900,000 

      473     Развој туризма       0 

    

1502-

0002       ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА 2,200,000 0 0 2,200,000 

        143 423 Услуге по уговору 2,200,000     2,200,000 

                      

    

1502-

П005       

ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за 

општину 20,500,000 1,000,000 0 21,500,000 

        144 421 Стални трошкови 5,000,000     5,000,000 

        145 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000   2,000,000 

        146 424 Специјализоване услуге 14,000,000     14,000,000 

        147 426 материјал 500,000 0   500,000 

                      

    

1502-

п006       ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 100,000 100,000 0 200,000 

        148 424 Специјализоване услуге 100,000 100,000   200,000 

                      

    1501       

ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 10,000,000 9,500,000 5,698,000 25,198,000 

      474     вишенаменски развојни пројекти         

                      

    

1501-

0002       

ПА 002 – Мере активне политике 

запошљавања 6,500,000 0 0 6,500,000 

        149 424 Специјализоване услуге 1,000,000     1,000,000 
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        150 426 материјал 1,500,000     1,500,000 

        151 463 Транфери другим нивоима власти 4,000,000     4,000,000 

                      

    

1501-

п001       ИПА ПРОЈЕКТИ 3,500,000 9,500,000 0 13,000,000 

        152 424 Специјализоване услуге 3,000,000 9,500,000   12,500,000 

        153 485 Накнада штете 500,000     500,000 

                      

    

1501-

П002       

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 

ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ 0 0 5,698,000 5,698,000 

        154 465 Остале донације и трансфери     5,698,000 5,698,000 

                      

    1102       

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 93,510,000 53,000,000 0 146,510,000 

                      

      620     Развој заједнице         

    

1102-

0002       

ПА 002 - Одржавање јавних зелених 

површина 3,000,000 0 0 3,000,000 

        155 424 Специјализоване услуге 3,000,000     3,000,000 

                      

    

1102-

0003       

ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 2,000,000 0 0 2,000,000 

        156 424 Специјализоване услуге 2,000,000     2,000,000 

                      

    

1102-

0004       ПА 0004 - Зоохигијена 16,000,000 0 0 16,000,000 

        157 424 Специјализоване услуге 11,000,000     11,000,000 

        158 485 Вансудска поравнања 5,000,000     5,000,000 

                      

    

1102-

0005       

ПА 005 - Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 1,000,000 0 0 1,000,000 

        159 424 Специјализоване услуге 1,000,000     1,000,000 

                      

    

1102-

0006       

ПА 006 - државање гробаља и 

погребне услуге 9,600,000 0 0 9,600,000 

        160 425 Текуће поправке и одржавања 4,000,000     4,000,000 

        161 511 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 5,600,000     5,600,000 

                      

    

1102-

0009       ПА 0009 - Остале комуналне услуге 5,000,000 0 0 5,000,000 
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        162 424 Специјализоване услуге 5,000,000     5,000,000 

                      

      630     Водоснабдевање         

    

1102-

0008       

ПА 008 - Управљање и снабдевање 

водом за пиће 24,500,000 40,000,000 0 64,500,000 

        163 425 Текуће поправке и одржавања 4,500,000     4,500,000 

        164 511 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 20,000,000 40,000,000   60,000,000 

                      

    

1102-

П001       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ЕКО ЧЕСМЕ У 

КУМАНУ 4,500,000 0 0 4,500,000 

        165 424 Специјализоване услуге 4,500,000     4,500,000 

                      

      640     Улична расвета         

    

1102-

0001       

ПА 001 - Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 27,910,000 13,000,000 0 40,910,000 

        166 421 Стални трошкови 17,000,000     17,000,000 

        167 425 Текуће поправке и одржавања 4,000,000     4,000,000 

        168 426 материјал 1,800,000     1,800,000 

        168/1 441 Отплата камата 500,000     500,000 

        169 511 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 4,610,000 13,000,000   17,610,000 

                      

    1101       

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 27,000,000 2,080,000 0 29,080,000 

                    0 

      620     Развој заједнице       0 

                      

    

1101-

0001       

ПА 001 - Просторно и урбанистичко 

планирање 5,000,000 0 0 5,000,000 

        170 424 Специјализоване услуге 2,000,000     2,000,000 

        171 482 Порези, обавезне таксе и казне       0 

        172 511 Пројектно планирање 3,000,000     3,000,000 

                      

    

1101-

0002       

ПА 002 - Спровођење урбанистичких 

и просторних планова  13,000,000 2,080,000 0 15,080,000 

        173 424 Специјализоване услуге 5,000,000     5,000,000 

        174 424 Специјализоване услуге 8,000,000 2,080,000   10,080,000 

                      

    

1101-

0003       

ПА 003 - Управљање грађевинским 

земљиштем 9,000,000 0 0 9,000,000 
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        175 511 

Капитално одржавање и изградња 

објеката 8,999,000     8,999,000 

        175/1 515 Остала нематеријална основна средства 1,000     1,000 

                      

            ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 186,890,000 40,810,000 9,407,000 237,107,000 

                      

  4.02         

ПУ "ПАВА СУДАРСКИ" НОВИ 

БЕЧЕЈ 75,880,000 6,000,000 4,970,000 86,850,000 

      911     Предшколско образовање         

    2001       

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 75,880,000 6,000,000 4,970,000 86,850,000 

                      

    

2001-

0001       

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 71,880,000 0 4,970,000 76,850,000 

        176 411 Плате,додаци и накнаде запослених 35,457,000     35,457,000 

        177 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,355,000     6,355,000 

        178 465 остале дотације и трансфери 4,781,000     4,781,000 

        179 413 Накнада у натури 200,000     200,000 

        180 414 Социјална давања запосленим 1,500,000   390,000 1,890,000 

        181 415 Накнаде запосленим 500,000     500,000 

        182 416 Награде, бонуси и остали расходи 568,000     568,000 

        183 421 Стални трошкови 5,579,000   74,000 5,653,000 

        184 422 Трошкови службених путовања 650,000   1,000 651,000 

        185 423 Услуге по уговору 1,717,000   4,500,000 6,217,000 

        186 424 Специјализоване услуге 1,500,000   5,000 1,505,000 

        187 425 Текуће поправке и одржавања 1,043,000     1,043,000 

        188 426 материјал 10,460,000     10,460,000 

        189 482 Порези, обавезне таксе и казне 120,000     120,000 

        190 512 Куповина опреме 1,450,000     1,450,000 

                      

    

2001-

П001       

ПРОЈЕКАТ - КАПИТАЛНА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 4,000,000 6,000,000 0 10,000,000 

        191 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000 6,000,000   10,000,000 

                      

  4.03         

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ 

БЕЧЕЈ 9,480,000 150,000 25,000 9,655,000 

      820     КУЛТУРА         

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 9,480,000 150,000 25,000 9,655,000 
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1201-

0001       

ПА 0001 – Функционисање локалних 

установа културе 9,480,000 150,000 25,000 9,655,000 

        192 411 Плате,додаци и накнаде запослених 4,657,000     4,657,000 

        193 412 Социјални доприноси на терет послодавца 830,000     830,000 

        194 465 остале дотације и трансфери 610,000     610,000 

        195 413 Накнада у натури       0 

        196 414 Социјална давања запосленим 

 

    0 

        197 416 Награде, бонуси и остали расходи  400,000     400,000 

        198 421 Стални трошкови 600,000   11,000 611,000 

        199 422 Трошкови службених путовања 163,000     163,000 

        200 423 Услуге по уговору 550,000     550,000 

        201 424 Специјализоване услуге 500,000   4,000 504,000 

        202 425 Текуће поправке и одржавања 320,000     320,000 

        203 426 материјал 350,000     350,000 

        204 512 Куповина опреме 100,000     100,000 

        205 515 Нематеријална основна средстава 400,000 150,000 10,000 560,000 

                      

  4.04         

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ 17,900,000 300,000 285,000 18,485,000 

      820     КУЛТУРА         

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 17,900,000 300,000 285,000 18,485,000 

                      

    

1201-

0001       

ПА 0001 – Функционисање локалних 

установа културе 17,900,000 300,000 285,000 18,485,000 

        206 411 Плате,додаци и накнаде запослених 5,802,000     5,802,000 

        207 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,040,000     1,040,000 

        208 465 остале дотације и трансфери 782,000     782,000 

        209 413 Накнада у натури 0     0 

        210 414 Социјална давања запосленим       0 

        211 415 Накнаде за запослене 250,000     250,000 

        212 416 Награде, бонуси и остали расходи 500,000     500,000 

        213 421 Стални трошкови 2,300,000   43,000 2,343,000 

        214 422 Трошкови службених путовања 70,000     70,000 

        215 423 Услуге по уговору 1,300,000 100,000 155,000 1,555,000 

        216 424 Специјализоване услуге 2,196,000 200,000 43,000 2,439,000 

        217 425 Текуће поправке и одржавања 1,000,000     1,000,000 

        218 426 материјал 800,000   21,000 821,000 
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        219 482 Порези, обавезне таксе и казне 60,000     60,000 

        220 511 Капитално одржавање објеката 1,000,000     1,000,000 

        221 512 Куповина опреме 800,000   23,000 823,000 

                      

  4.05         

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР "ЈЕДИНСТВО" НОВИ 

БЕЧЕЈ 7,350,000 15,000,000 0 22,350,000 

      810     Услуге спорта и рекреације         

    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 7,350,000 15,000,000 0 22,350,000 

                      

    

1301-

0004       

ПА 004-Функционисање локалних 

спортских установа 7,350,000 15,000,000 0 22,350,000 

        222 411 Плате,додаци и накнаде запослених 2,900,000     2,900,000 

        223 412 Социјални доприноси на терет послодавца 525,000     525,000 

        224 465 остале дотације и трансфери 300,000     300,000 

        225 413 Накнаде у натури 27,000     27,000 

        226 414 Социјална давања запосленим 250,000     250,000 

        227 421 сталне трошкове  790,000     790,000 

        228 422 Трошкови службених путовања 50,000     50,000 

        229 423 Услуге по уговору 533,000     533,000 

        230 424 Специјализоване  услуге       0 

        231 425 Текуће поправке и одржавања 1,150,000     1,150,000 

        232 426 материјал 370,000     370,000 

        233 482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000     5,000 

        234 511 Улагања у објекте 300,000 13,500,000   13,800,000 

        235 512 Улагања у опрему 150,000 1,500,000   1,650,000 

                      

  4.06         

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ  17,100,000 2,030,000 3,657,000 22,787,000 

      473     Туризам         

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 17,100,000 2,030,000 3,657,000 22,787,000 

                      

    

1502-

0001       

ПА 0001 - управљање развојем 

туризма 12,160,000 2,030,000 3,657,000 17,847,000 

        236 411 Плате,додаци и накнаде запослених 4,000,000     4,000,000 

        237 412 Социјални доприноси на терет послодавца 716,000     716,000 

        238 465 остале дотације и трансфери 471,000     471,000 

        239 413 Накнада у натури 9,000     9,000 
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        240 414 Социјална давања запосленим 55,000     55,000 

        241 415 Накнаде за запослене 49,000     49,000 

        242 421 Стални трошкови 540,000   17,000 557,000 

        243 422 Трошкови службених путовања 380,000   6,000 386,000 

        244 423 Услуге по уговору 2,500,000   18,000 2,518,000 

        245 424 Специјализоване услуге 520,000 2,030,000 3,600,000 6,150,000 

        246 425 Текуће поправке и одржавања 700,000     700,000 

        247 426 материјал 1,700,000   13,000 1,713,000 

        248 485 Новчане казне       0 

        249 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000   3,000 23,000 

        250 512 Машине и опрема 500,000     500,000 

                      

    

1502-

0002       ПА 0002 - туристичка промоција 1,150,000 0 0 1,150,000 

        251 421 Стални трошкови 200,000     200,000 

        252 423 Услуге по уговору 950,000     950,000 

                      

    

1502-

П001       

ПРОЈЕКАТ - ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ 

ДАНИ 770,000 0 0 770,000 

        253 421 Стални трошкови 250,000     250,000 

        254 422 Трошкови службених путовања 0     0 

        255 423 Услуге по уговору 318,000     318,000 

        256 424 Специјализоване услуге 152,000     152,000 

        257 426 материјал 50,000     50,000 

    

1502-

П002       ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ 1,920,000 0 0 1,920,000 

        258 421 Стални трошкови 400,000     400,000 

        259 422 Трошкови службених путовања       0 

        260 423 Услуге по уговору 500,000     500,000 

        261 424 Специјализоване услуге 500,000     500,000 

        262 426 материјал 520,000     520,000 

    

1502-

П003       

ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ И 

ПРОМОЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА 800,000 0 0 800,000 

        263 424 Специјализоване услуге 100,000     100,000 

        264 425 Текуће поправке и одржавања 700,000     700,000 

                      

    

1502-

П004       

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА СТАЗЕ 

ЗДРАВЉА 300,000 0 0 300,000 

        265 423 Услуге по уговору 250,000     250,000 
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        266 426 материјал 50,000     50,000 

            

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКОГ 

КАМПА 0 0 0 0 

        267 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

  4.07         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ 30,070,000 100,000 395,000 30,565,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 18,840,000 100,000 395,000 19,335,000 

                      

    

0602-

0002       

ПА 0002 - Функционисање месних 

заједница 18,840,000 100,000 395,000 19,335,000 

                      

            средства буџета општине 5,390,000 100,000 0 5,490,000 

      133     Остале опште услуге         

        268 411 Плате,додаци и накнаде запослених 3,000,000     3,000,000 

        269 412 Социјални доприноси на терет послодавца 537,000     537,000 

        270 465 Остале дотације и трансфери 353,000     353,000 

        271 414 Социјална давања запосленом 0     0 

        272 423 Услуге по уговору 1,500,000 100,000   1,600,000 

                      

            

средства самодоприноса и других 

прихода месне заједнице по свим 

функцијама и програмима 24,680,000 0 395,000 25,075,000 

                      

      620     Развој заједнице 13,450,000 0 395,000 13,845,000 

        273 421 Стални трошкови 1,500,000   35,000 1,535,000 

        274 422 Трошкови службених путовања 100,000   30,000 130,000 

        275 423 Услуге по уговору 1,600,000   177,000 1,777,000 

        276 424 Специјализоване услуге 2,500,000   10,000 2,510,000 

        277 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000     2,000,000 

        278 426 Материјал 3,000,000   134,000 3,134,000 

        279 472 Једнократне помоћи 200,000     200,000 

        280 482 Порези, обавезне таксе и казне 50,000   9,000 59,000 

        281 511 Изградња зграда и објеката 2,000,000     2,000,000 

        282 512 Машине и опрема 500,000     500,000 

                      

    1102       

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 600,000 0 0 600,000 
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1102-

0009       ПА 0009 - Остале комуналне услуге 600,000 0 0 600,000 

        283 425 Текуће поправке и одржавање 600,000     600,000 

                      

    0401       

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 0 0 0 0 

                      

    

0401-

0004       ПА 004 - Управљање отпадним водама 0 0 0 0 

      520     Управљање отпадним водама         

        284 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 3,130,000 0 0 3,130,000 

                      

    

0701-

0002       

ПА 0002 - Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 3,130,000 0 0 3,130,000 

      451     Друмски саобраћај          

        285 511 

Капитално изградња и одржавање зграда 

и објеката 3,130,000     3,130,000 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 500,000 0 0 500,000 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из 

области друштвене бриге за јавно 

здравље 500,000 0 0 500,000 

      760     

Здравство некласификовано на 

другом месту 500,000 0 0 500,000 

        286 464 Трансфери здравственим организацијама 500,000     500,000 

                      

    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 5,000,000 0 0 5,000,000 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 5,000,000 0 0 5,000,000 

      810     Услуге рекреације и спорта 5,000,000 0 0 5,000,000 

        287 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000     1,000,000 

        288 481 дотације невладиним организацијама 4,000,000     4,000,000 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 2,000,000 0 0 2,000,000 
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1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 2,000,000 0 0 2,000,000 

      820     Услуге културе 2,000,000 0 0 2,000,000 

        289 481 дотације невладиним организацијама 2,000,000     2,000,000 

                      

  4.08         

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО 

МИЛОШЕВО 16,900,000 12,000,000 0 28,900,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 13,120,000 0 0 13,120,000 

                      

    

0602-

0002       

ПА 0002 - Функционисање месних 

заједница 13,120,000 0 0 13,120,000 

                      

            средства буџета општине 3,160,000 0 0 3,160,000 

                      

      133     Остале опште услуге 3,160,000 0 0 3,160,000 

        290 411 Плате,додаци и накнаде запослених 2,400,000     2,400,000 

        291 412 Социјални доприноси на терет послодавца 430,000     430,000 

        292 465 Остале дотације и трансфери 280,000     280,000 

        293 414 Социјална давања запосленом       0 

        294 416 Награде и бонуси 50,000     50,000 

        295 423 Услуге по уговору 0.00     0 

                      

            

средства самодоприноса и других 

прихода месне заједнице по свим 

функцијама и програмима 13,740,000 12,000,000 0 25,740,000 

                      

      620     Развој заједнице 9,960,000 0 0 9,960,000 

        296 421 Стални трошкови 1,100,000     1,100,000 

        297 422 Трошкови службених путовања       0 

        298 423 Услуге по уговору 1,900,000     1,900,000 

        299 424 Специјализоване услуге 1,200,000     1,200,000 

        300 425 Текуће поправке и одржавање 250,000     250,000 

        301 426 Материјал 560,000     560,000 

        302 481 дотације невладиним организацијама       0 

        303 482 Порези, обавезне таксе и казне 150,000     150,000 

        304 483 Новчане казне        0 

        305 511 Изградња зграда и објеката 4,300,000     4,300,000 
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        306 512 Машине и опрема 500,000     500,000 

                      

    0401       

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 0 6,000,000 0 6,000,000 

                      

    

0401-

0004       ПА 004 - Управљање отпадним водама 0 6,000,000 0 6,000,000 

        307 511 Изградња зграда и објеката   6,000,000   6,000,000 

                      

    1102       

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 0 6,000,000 0 6,000,000 

                      

    

1102-

0006       

ПА 006 - Одржавање гробаља и погребне 

услуге 0 0 0 0 

        308 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    

1102-

0008       

ПА 008 - Управљање и снабдевање водом 

за пиће 0 6,000,000 0 6,000,000 

        309 511 Изградња зграда и објеката   6,000,000   6,000,000 

                      

    1101       

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0 0 0 0 

                      

    

1101-

0002       

ПА 002 - Спровођење урбанистичких 

и просторних планова  0 0 0 0 

        310 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 250,000 0 0 250,000 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из 

области друштвене бриге за јавно 

здравље 250,000 0 0 250,000 

      760     

Здравство некласификовано на 

другом месту 250,000 0 0 250,000 

        311 464 Трансфери здравственим организацијама 250,000     250,000 

                      

    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 1,600,000 0 0 1,600,000 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 1,600,000 0 0 1,600,000 

      810     Услуге рекреације и спорта 1,600,000 0 0 1,600,000 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         40 

 
        312 481 дотације невладиним организацијама 1,600,000     1,600,000 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1,930,000 0 0 1,930,000 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 1,930,000 0 0 1,930,000 

      820     Услуге културе 1,930,000 0 0 1,930,000 

        313 481 дотације невладиним организацијама 1,930,000     1,930,000 

                      

  4.09         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ 7,510,000 4,365,000 5,000 11,880,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 7,310,000 805,000 5,000 8,120,000 

                      

    

0602-

0002       

ПА 0002 - Функционисање месних 

заједница 7,310,000 805,000 5,000 8,120,000 

                      

            средства буџета општине 2,380,000 0 0 2,380,000 

                      

      133     Остале опште услуге 2,380,000 0 0 2,380,000 

        314 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1,395,000     1,395,000 

        315 412 Социјални доприноси на терет послодавца 278,000     278,000 

        316 465 Остале дотације и трансфери 157,000     157,000 

        317 414 Социјална давања запосленим 50,000     50,000 

        318 416 Награде и бонуси       0 

        319 423 Услуге по уговору 500,000     500,000 

                      

            

средства самодоприноса и других 

прихода месне заједнице по свим 

функцијама и програмима 5,130,000 4,365,000 5,000 9,500,000 

                      

      620     Развој заједнице 4,930,000 805,000 5,000 5,740,000 

        320 421 Стални трошкови 1,100,000   5,000 1,105,000 

        321 422 Трошкови службених путовања       0 

        322 423 Услуге по уговору 360,000     360,000 

        323 424 Специјализоване услуге 720,000     720,000 

        324 425 Текуће поправке и одржавање 840,000 805,000   1,645,000 

        325 426 Материјал 480,000     480,000 

        326 472 Накнада за социјалну заштиту 200,000     200,000 
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        327 481 дотације невладиним организацијама 800,000     800,000 

        328 482 Порези, обавезне таксе и казне 30,000     30,000 

        330 512 Машине и опрема 400,000     400,000 

                      

    0401       

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 0 3,560,000 0 3,560,000 

                      

    

0401-

0006       

ПА 006 -Управљање осталим врстама 

отпада  0 3,560,000 0 3,560,000 

        329 511 Изградња зграда и објеката   3,560,000   3,560,000 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 200,000 0 0 200,000 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из 

области друштвене бриге за јавно 

здравље 200,000 0 0 200,000 

      760     

Здравство некласификовано на 

другом месту         

        331 464 Трансфери здравственим организацијама 200,000     200,000 

                      

    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 0 0 0 0 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 0 0 0 0 

      810     Услуге рекреације и спорта 0 0 0 0 

        332 481 дотације невладиним организацијама       0 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0 0 0 0 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 0 0 0 0 

      820     Услуге културе 0 0 0 0 

        333 481 дотације невладиним организацијама       0 

                      

  4.10.         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР 4,700,000 865,000 70,000 5,635,000 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 3,800,000 865,000 19,000 4,684,000 

                      

    

0602-

      

ПА 0002 - Функционисање месних 

3,800,000 865,000 19,000 4,684,000 
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0002 заједница 

                      

            средства буџета општине 1,400,000 0 0 1,400,000 

                      

      133     Остале опште услуге 1,400,000 0 0 1,400,000 

        334 411 Плате,додаци и накнаде запослених       0 

        335 412 Социјални доприноси на терет послодавца       0 

        336 465 Остале дотације и трансфери       0 

        337 423 Услуге по уговору 1,400,000     1,400,000 

        338 426 Материјал       0 

                      

            

средства самодоприноса и других 

прихода месне заједнице по свим 

функцијама и програмима 3,300,000 865,000 70,000 4,235,000 

                      

      620     Развој заједнице 2,400,000 865,000 19,000 3,284,000 

        339 421 Стални трошкови 640,000 0 10,000 650,000 

        340 422 Трошкови службених путовања 30,000 0 0 30,000 

        341 423 Услуге по уговору 600,000 0 9,000 609,000 

        342 424 Специјализоване услуге 300,000 0 0 300,000 

        343 425 Текуће поправке и одржавање 429,000 865,000 0 1,294,000 

        344 426 Материјал 310,000 0 0 310,000 

        345 441 Отплата камата 1,000 0 0 1,000 

        346 481 Дотације невладиним организацијама 50,000 0 0 50,000 

        347 482 Порези, обавезне таксе и казне 20,000 0 0 20,000 

        348 483 Новчане казне по решењу судова   0 0 0 

        349 511 Кап. изг. и одржавање зграда и објеката 0     0 

        350 512 Машине и опрема 20,000     20,000 

                      

            ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ         

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0 0 0 0 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 - Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 0 0 0 0 

      820     Услуге културе         

        351 481 Дотације невладиним организацијама       0 
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    1301       

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 900,000 0 51,000 951,000 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 900,000 0 51,000 951,000 

      810     Услуге рекреације и спорта         

          424 Специјализоване услуге         

        352 481 Дотације невладиним организацијама 900,000   51,000 951,000 

        353 511 Кап. изг. и одржавање зграда и објеката       0 

                      

            Укупно раздео 4 724,115,000 265,360,000 15,105,000 1,004,580,000 

                      

            УКУПНИ РАСХОДИ 788,950,000 265,360,000 15,105,000 1,069,415,000 

 

III - ПОСЕБАН ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

 

Члан 5. 

Средстваизбуџетауизносуод1,069,415,000,00динара распоређујусе попрограмској класификацији,и то: 

 
Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Средства из 

других нивоа 

власти 

Сопствени и 

други 

приходи 

Планирана 

Укупна 

средства 
Програм 

 Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4   6 7 

1101   Програм 1.  Локални развој и 

просторно планирање 
27,000,000 2,080,000 0 29,080,000 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање  5,000,000 0 0 5,000,000 

  1101-0002 

Спровођење урбанистичких и 

просторних планова  
13,000,000 2,080,000 0 15,080,000 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем  9,000,000 0 0 9,000,000 

  1101-0004 Социјално становање        0 

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 94,110,000 59,000,000 0 153,110,000 

  1102-0001 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем  
27,910,000 13,000,000 0 40,910,000 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина  3,000,000 0 0 3,000,000 

  1102-0003 

Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене  
2,000,000 0 0 2,000,000 

  1102-0004 Зоохигијена   16,000,000 0 0 16,000,000 
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  1102-0005 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца  
1,000,000 0 0 1,000,000 

  1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге  9,600,000 0 0 9,600,000 

  1102-0007 

Прозводња и дистрибуције топлотне 

енергије 
        

  1102-0008 

Управљање и снабдевање водом за 

пиће  
24,500,000 46,000,000 0 70,500,000 

  1102-0009 Остале комуналне услуге  5,600,000 0 0 5,600,000 

  1102-П001 ПРОЈЕКАТ - израда еко чесме у Куману 4,500,000 0 0 4,500,000 

1501   Програм 3.  Локални економски 

развој 
10,000,000 9,500,000 5,698,000 25,198,000 

  1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 
      0 

  1501-0002 Мере активне политике запошљавања  6,500,000 0 0 6,500,000 

  1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва         

  1501-П001 ИПА ПРОЈЕКАТ 3,500,000 9,500,000 0 13,000,000 

  1501-П002 

ПРОЈЕКАТ - Средства од других нивоа 

власти за финансијску подршку 

привреди 

0 0 5,698,000 5,698,000 

1502   Програм 4.  Развој туризма 39,900,000 3,130,000 3,657,000 46,687,000 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 12,160,000 2,030,000 3,657,000 17,847,000 

  1502-0002 Туристичка промоција 3,350,000 0 0 3,350,000 

  1502-П001 ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани 770,000 0 0 770,000 

  1502-П002 ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ 1,920,000 0 0 1,920,000 

  

1502-П003 

ПРОЈЕКАТ - одржавање музејских 

објеката 
800,000 0 0 800,000 

  1502-П004 ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља 300,000 0 0 300,000 

  1502-П005 ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину 20,500,000 1,000,000 0 21,500,000 

  1502-П006 ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 100,000 100,000 0 200,000 

0101   Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој 
37,200,000 4,300,000 0 41,500,000 

  

0101-0001 Подршка  за  спровођење  

пољопривредне  политике  у  локалној 

заједници 

6,000,000 0 0 6,000,000 

  0101-0002 Мере подршке руралном развоју         

  0101-П001 ПРОЈЕКАТ - пошумљавање 1,000,000 0 0 1,000,000 
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0101-П002 
ПРОЈЕКАТ - одводњавање 

пољопривредног земљишта 
8,000,000 0 0 8,000,000 

  0101-П003 ПРОЈЕКАТ - израда атарских путева 5,500,000 0 0 5,500,000 

  0101-П004 ПРОЈЕКАТ -  пољочуварска служба 10,000,000 0 0 10,000,000 

  0101-П005 ПРОЈЕКАТ - контрола плодности 1,500,000 0 0 1,500,000 

  
0101-П006 

ПРОЈЕКАТ - функционисање ватрогасне 

службе 
3,200,000 4,300,000 0 7,500,000 

  
0101-П007 

ПРОЈЕКАТ - функционисање 

противградне одбране 
1,000,000 0 0 1,000,000 

  
0101-П008 

ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске зоне у 

Куману 
1,000,000 0 0 1,000,000 

0401   Програм 6.  Заштита животне 

средине 
18,600,000 42,560,000 0 61,160,000 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине 0 0 0 0 

  

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне 

средине 
2,400,000 1,000,000 0 3,400,000 

  0401-0003 Заштита природе 1,200,000 0 0 1,200,000 

  0401-0004 Управљање отпадним водама  15,000,000 38,000,000 0 53,000,000 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом  0 0 0 0 

  0401-0006 Управљање осталим врстама отпада  0 3,560,000 0 3,560,000 

0701   Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

53,330,000 20,410,000 0 73,740,000 

  0701-0001 Управљање саобраћајем  11,200,000 410,000 0 11,610,000 

  
0701-0002 

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
37,130,000 20,000,000 0 57,130,000 

  0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима        0 

  
0701-0004 

Јавни градски и приградски превоз 

путника  
      0 

  0701-П001 ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 5,000,000 0 0 5,000,000 

2001   Програм 8.  Предшколско 

васпитање 
75,880,000 6,000,000 4,970,000 86,850,000 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  71,880,000 0 4,970,000 76,850,000 

  2001-П001 ПРОЈЕКАТ - капитална реконструкција 

објеката 
4,000,000 6,000,000 0 10,000,000 

2002   Програм 9.  Основно образовање 54,315,000 20,000,000 0 74,315,000 

  2002-0001 Функционисање основних школа 39,065,000 0 0 39,065,000 
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2002-П001 ПРОЈЕКАТ - реконструкција кабинета за 

наставу 
11,000,000 20,000,000 0 31,000,000 

  

2002-П002 ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 

ОБРАЗОВАЊА 
4,250,000 0 0 4,250,000 

2003   Програм 10. Средње образовање 23,120,000 3,050,000 0 26,170,000 

  2003-0001 Функционисање средњих школа 7,420,000 0 0 7,420,000 

  2003-П001 ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0 

  2003-П002 ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању деце 15,700,000 3,050,000 0 18,750,000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја 

заштита 
26,750,000 20,100,000 0 46,850,000 

  0901-0001 Социјалне помоћи 12,140,000 15,000,000 0 27,140,000 

  0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја       0 

  
0901-0003 

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 
1,000,000 0 0 1,000,000 

  
0901-0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 
        

  0901-0005 Активности Црвеног крста 1,110,000 0 0 1,110,000 

  0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 9,000,000 2,000,000 0 11,000,000 

  
0901-0007 

Подршка старијим лицима и/или 

особама са инвалидитетом  
3,000,000 3,100,000 0 6,100,000 

  0901-П001 ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 500,000 0 0 500,000 

  
0901-П002 

ПРОЈЕКАТ – Смештај и исхрана 

миграната 
0 0 0 0 

1801   Програм 12.  здравствена заштита 17,950,000 0 0 17,950,000 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
9,200,000 0 0 9,200,000 

  1801-0002 Мртвозорство   300,000 0 0 300,000 

  1801-0003 Спровођење активности  из области 

друштвене бриге за јавно здравље 
2,950,000 0 0 2,950,000 

  1801-П001 Пројекат-репрограмирање дуга Дома 

здравља 
5,500,000 0 0 5,500,000 

1201   Програм 13.  Развој културе 50,560,000 55,815,000 310,000 106,685,000 

  1201-0001 

Функционисање локалних установа 

културе  
27,380,000 450,000 310,000 28,140,000 

  1201-0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
6,930,000 0 0 6,930,000 

  1201-0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

2,150,000 0 0 2,150,000 
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наслеђа  

  

1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 
8,000,000 0 0 8,000,000 

  

1201-0005 

Унапређење јавног информисања на 

језицима националних мањина  
      0 

  

1201-0006 

Унапређење јавног информисања особа 

са инвалидитетом  
      0 

  1201-П001 ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У ФОКУСУ 3,100,000 55,365,000 0 58,465,000 

  1201-П002 ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од 

значаја 
3,000,000 0 0 3,000,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
38,750,000 17,645,000 51,000 56,446,000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 

19,500,000 0 51,000 19,551,000 

  

1301-0002 Подршка предшколском ишколском 

спорту 
700,000 0 0 700,000 

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре         

  

1301-0004 Функционисање локалних спортских 

установа  
7,350,000 15,000,000 0 22,350,000 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 200,000 145,000 0 345,000 

  1301-П001 ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА 11,000,000 2,500,000 0 13,500,000 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 165,955,000 1,770,000 419,000 168,144,000 

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 
108,530,000 0 0 108,530,000 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 43,070,000 1,770,000 419,000 45,259,000 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга         

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво       0 

  0602-0005 Заштитник грађана       0 

  0602-0006 Инспекцијски послови          

  
0602-0007 

Функционисање националних савета 

националних мањина 
150,000 0 0 150,000 

  0602-0008 Правна помоћ        0 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 8,305,000 0 0 8,305,000 

  0602-0010 Стална буџетска резерва  2,000,000 0 0 2,000,000 

  0602-0011 Робне резерве          
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  0602-0012 Комунална полиција         

  
0602-0013 

Администрирање изворних прихода 

локалне самоуправе 
2,900,000 0 0 2,900,000 

  0602-0014 Ванредне ситуације  1,000,000 0 0 1,000,000 

2101   Програм 16.  Политички систем 

локалне самоуправе 
54,530,000 0 0 54,530,000 

  2101-0001 Функционисање скупштине  33,830,000 0 0 33,830,000 

  2101-0002 Функционисање извршних органа  14,200,000 0 0 14,200,000 

  
2101-0003 

Подршка раду извршних органа власти 

и скупштине  
5,500,000 0 0 5,500,000 

  
2101-П001 

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ 

ГРАДОВИМА 
1,000,000 0 0 1,000,000 

0501   Програм 17.  Енергетска 

ефикасност 
1,000,000 0 0 1,000,000 

  
0501-0001 

Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности 
1,000,000 0 0 1,000,000 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 

РАСХОДИ  
788,950,000 265,360,000 15,105,000 1,069,415,000 
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Шифра 

Назив циљеви индикатори 
извор 

верификације 
Одговорно лице 

Програ

м 

 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  

Локални 

развој и 

просторно 

планирање 

Просторни развој 

у складу са 

плановима  

 

    

  1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање  

Повећање  

покривености  

територије 

планском  и  

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни план општине 

Број усвојених планова генералне 

регулације у односу на број 

предвиђених планова вишег реда  

Проценат  површине  покривен  

плановима детаљне регулације  

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј- одсек за 

урбанизам,  

Извештај о 

раду ЈП 

Урбанизам и 

путеви 

начелник 

Општинске 

управе, 

директор ЈП 

Урбанизам и 

путеви  

  1101-0002 

Спровођење 

урбанистичких 

и просторних 

планова  

Ефикасно  

администрирање  

захтева  за  

издавање  

грађевинских  

дозвола  

(ефикасно  

издавање  

грађевинских 

дозвола) Ефикасан 

процес озакоњења  

Проценат издатих грађевинских 

дозвола у односу на број 

поднесених захтева Просечно  

потребно  време  за  издавање  

грађевинских дозвола (у данима, од 

дана када је поднета комплетна 

документација) Проценат решених 

захтева за озакоњења Укупан број 

озакоњених објеката у години  

  1101-0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем  

Стављање  у  

функцију  

грађевинског 

земљишта   

Површина земљишта датог у закуп   

Број локација комунално 

опремљеног земљишта  

  1101-0004 

Социјално 

становање      
    

1102   

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Пружања 

комуналних 

услуга од значаја 

за остварење 

животних 

потреба  

физичких  и  

правних  лица  уз  

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета, обима, 

доступности и 

континуитета; 

Одрживо 

снабдевање 

корисника 
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топлотном 

енергијом; 

Редовно,  сигурно    

и  одрживо    

снабдевање  

водом  за  пиће 

становника, 

уређивање 

начина 

коришћења и 

управљања 

изворима, јавним 

бунарима и 

чесмама 

  1102-0001 

Управљање/од

ржавање 

јавним 

осветљењем  

Адекватанno 

управљање  јавним 

осветљењем 

Ефикасно  и  

рационално 

спровођење јавног 

осветљења  и 

минималан  

негативан  утицај  

на животну средину 

Укупан број интервенција по 

поднетим иницијативама грађана за 

замену светиљки када престану да 

раде Укупан број замена светиљки 

након пуцања лампи (на годишњој 

бази)  Укупан  број  светиљки  које  

су  замењене  савременијим 

(кумулативно из године у годину) 

Удео енергетски ефикасних сијалица 

у укупном броју сијалица јавног 

осветљења 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј- одсек за 

урбанизам,  

Извештај о 

раду ЈП 

Урбанизам и 

путеви, 

Извештај о 

раду ЈП 

"Комуналац" 

Нови Бечеј, 

ЈП"Компред" 

Ново 

Милошево 

начелник 

Општинске 

управе, 

директор ЈП 

Урбанизам и 

путеви, 

директор ЈП 

"Комуналац", 

директор 

ЈКП"Компред

" Ново 

Милошево 

  1102-0002 

Одржавање 

јавних зелених 

површина  

Максимална могућа 

покривеност насеља 

и територије 

услугама уређења и 

одржавања 

зеленила, 

Адекватан  квалитет  

пружених услуга  

уређења  и 

одржавања јавних 

зелених површина 

Број м2  јавних зелених површина 

на којима се уређује и одржава 

зеленило у односу на укупан број м2 

зелених површина Укупна дужина 

дрвореда ( у метрима) динамика 

уређења јавних зелених површина  

Број извршених инспекцијских 

контрола  

  1102-0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене  

Максимална могућа 

покривеност насеља  

и  територије  

услугама 

одржавања  чистоће  

јавних површина 

Степен покривености територије 

услугама одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број улица 

које се чисте у односу на укупан 

број улица у граду/општини)  

  1102-0004 Зоохигијена   

Унапређење 

заштите од заразних 

и  других  болести  

које  преносе 

животиње 

Висина накнаде штете за уједе паса 

и мачака луталица  Третиране 

површине за сузбијање глодара и 

инсеката  

  1102-0005 

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца  

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређивања 

одржавања и 

коришћења пијаца 

Број  опремљених  пијачних  места  

у  односу  на  укупан  број пијачних 

места предвиђених у складу са 

општинском одлуком  

  1102-0006 

Одржавање 

гробаља и 

погребне 

Адекватан  квалитет  

пружених услуга  

одржавања  

Број  интервенција  у  односу  на  

укупан  број поднетих иницијатива 

грађана за чишћење и одржавање 
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услуге  гробаља  и 

погребних услуга  

гробаља 

  1102-0007 

Прозводња и 

дистрибуције 

топлотне 

енергије     

  1102-0008 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће  

Адекватан  квалитет  

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км водоводне 

мреже  

  1102-0009 

Остале 

комуналне 

услуге      

  

1102-

П001 

ПРОЈЕКАТ - 

израда еко 

чесме у 

Куману     

1501   

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Повећање  

запослености на 

територији 

општине 

Отварање нових 

предузећа и 

предузетничких 

радњи на 

територији 

општине   

Број становника града/општине 

који су запослени на новим 

радним местима, а налазили су 

се на евиденцији НСЗ, Број  

евидентираних  незапослених  

лица  на  виденцији  НСЗ  
    

  1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Унапређење 

административних 

процедура и развој 

адекватних сервиса 

и услуга  за 

пружање подршке 

постојећој 

привреди, 

Успостављање 

функционалне  

пословне 

инфраструктуре 

Број унапређених процедура ради 

лакшег пословања привреде на 

локалном нивоу , Број предузећа 

која су користила услуге и сервисе 

општине у односу на укупан број 

предузећа Број  пројеката за 

унапређење инвестиионог амбијента 

на 1000 становника , Степен 

искоришћености земљишта/ 

простора у индустријским зонама  
Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј 

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  

  1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања  

Успостављање 

механизама за 

финансијску 

подршку 

запошљавању 

Број  новозапослених  уз  помоћ  

успостављених  механизама  за 

финансијску подршку за 

запошљавање , Број новозапослених 

жена уз помоћ успостављених 

механизама за финансијску подршку 

за запошљавање , Број  

новозапослених  особа  старијих  од  

50  година  уз  помоћ 

успостављених  механизама  за 

финансијску  подршку  за 

запошљавање , Број реализованих 

професионалних радних пракси уз 

финансијску  

подршку општине 
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  1501-0003 

Подстицаји за 

развој 

предузетништв

а 

Подстицаји општине 

за развој 

предузетништва 

Број новооснованих предузетничких 

радњи (разврстаних  по полу 

власника)  на  територији општине  

уз  учешће  подстицаја локалне  

самоуправе  у  односу  на  укупан  

број  новооснованих предузетничких 

радњи. Број  новооснованих  

предузећа  на  територији општине  

уз учешће подстицаја локалне 

самоуправе  у односу на укупан број 

новооснованих предузећа.  

  

1501-

П001 ИПА ПРОЈЕКАТ     

  

1501-

П002 

ПРОЈЕКАТ - 

Средства од 

других нивоа 

власти за 

финансијску 

подршку 

привреди     

    

1502   

Програм 4.  

Развој 

туризма 

Повећање 

прихода од 

туризма , 

Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 

понуде  

 

    

  

1502-0001 

Управљање 

развојем 

туризма 

Повећање  

квалитета 

туристичке  понуде  

и услуге 

Број  уређених  и  на  адекватан  

начин  обележених  (туристичка 

сигнализација) туристичких 

локалитета у општини у односу на 

укупан број локалитета , Проценат  

реализације  програма  развоја  

туризма општине  у односу на 

годишњи план 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, Извештај 

о раду 

Туристичке 

организације 

општине Нови 

Бечеј 

  

  

  

  

  

  

  

  

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, 

директор 

Туристичке 

организације 

општине 

Нови Бечеј  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1502-0002 Туристичка 

промоција 

Адекватна  

промоција 

туристичке  понуде 

општине на 

циљаним 

тржиштима 

Број догађаја који промовишу 

туристичку понуду општине у земљи 

и/или иностранству на којима 

учествује ТО општине Број  

дистрибуираног пропагандног 

материјала  

Број одржаних промотивних акција 

са  партнерским организацијама 

  

1502-

П001 

ПРОЈЕКАТ - 

Великогоспоин

ски дани     

  

1502-

П002 

ПРОЈЕКАТ - 

ВИКЕНДИ НА 

ТИСИ     

  1502-

П003 

ПРОЈЕКАТ - 

одржавање 

музејских 
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објеката 

  

1502-

П004 

ПРОЈЕКАТ - 

изградња 

стазе здравља     

  

1502-

П005 

ПРОЈЕКАТ - 

Дани од 

значаја за 

општину     

  1502-

П006 

ПРОЈЕКАТ -

Војводина СПА     

0101   Програм 5. 

Пољопривре

да и рурални 

развој 

Унапређење 

пољопривредне 

производње у 

општини  

  

    

  

0101-0001 

Подршка  за  

спровођење  

пољопривредн

е  политике  у  

локалној 

заједници 

Стварање услова за 

развој и  

унапређење 

пољопривредне 

производње, 

Ефикасно  

управљање 

пољопривредним 

земљиштем  у  

државној својини  

Број  едукација  намењених  

пољопривредним  произвођачима  

на територији општине , Број 

учесника едукација,  Проценат 

обухваћености  пољопривредног  

земљишта  у  годишњем Програму 

заштите, уређења и  коришћења 

пољопривредног земљишта  

Проценат коришћења 

пољопривредног  земљишта  

обухваћених  

годишњим  програмом,  у односу на 

укупне  расположиве 

пољопривредне површине   

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, Извештај 

о реализацији 

Годишњег 

програма 

подршке за 

спровођење 

пољопривредн

е политике и 

политике 

руралног 

развоја у 

општини Нови 

Бечеј -

Годишњи 

извештај о 

реализацији 

Програма 

заштите  

уређења и 

коришћења 

пољопривредн

ог земљишта  

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  

  

0101-0002 Мере подршке 

руралном 

развоју     

  0101-

П001 

ПРОЈЕКАТ - 

пошумљавање     

  

0101-

П002 

ПРОЈЕКАТ - 

одводњавање 

пољопривредн

ог земљишта     

  

0101-

П003 

ПРОЈЕКАТ - 

израда 

атарских 

путева     

  
0101-

П004 

ПРОЈЕКАТ -  

пољочуварска 

служба     

  
0101-

П005 

ПРОЈЕКАТ - 

контрола 

плодности     

  0101-

П006 

ПРОЈЕКАТ - 

функционисањ

е ватрогасне 
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службе 

  

0101-

П007 

ПРОЈЕКАТ - 

функционисањ

е 

противградне 

одбране     

 

0101-

П008 

ПРОЈЕКАТ – 

изградња 

фармерске 

зоне у Куману 

  

  

0401   

Програм 6.  

Заштита 

животне 

средине 

Обезбеђивање  

услова  за  

одрживи  развој  

локалне  

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини; 

Ефикасно и 

одрживо 

управљање 

отпадним водама; 

Одрживо 

управљање 

отпадом 

  

    

  

0401-0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

средине 

Испуњење обавеза 

у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких  и  

оперативних 

планова као и мера 

заштите 

Усвојен програм заштите животне 

средине са акционим планом 

Усвојен План квалитета ваздуха 

Усвојен Акциони план заштите од 

буке 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј- одсек за 

урбанизам,  

Извештај о 

раду ЈП 

Урбанизам и 

путеви, 

Извештај о 

раду ЈП 

"Комуналац" 

Нови Бечеј, 

ЈП"Компред" 

Ново 

Милошево, 

Годишњи 

извештаји о 

реализацији 

Програма 

заштите 

животне 

средине  

начелник 

Општинске 

управе  , 

директор ЈП 

Урбанизам и 

путеви   , 

директор ЈП 

"Комуналац"   

, директор 

ЈКП"Компред

" Ново 

Милошево   

  

0401-0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Праћење у складу 

са прописаним 

законским 

обавезама Контрола 

квалитета 

елемената животне 

средине  

Проценат правних лица која 

достављају податке за локални 

регистар у односу на укупан број 

правних лица која су обавезна да 

достављају податке  Број урађених 

мониторинга  Број извршених 

инспекцијских надзора над 

спровођењем мера заштите ваздуха 

од загађивања у објектима за које 

надлежни орган општине издаје 

одобрење за градњу, односно 

употребну дозволу у односу на 

укупан број ових објеката. Број 

инспекцијских надзора над 

спровођењем мера заштите од буке 

за постројења и активности за које 

интегрисану дозволу издаје 

надлежни орган општине у односу 

на укупан број ових постројења Број  

извршених  инспекцијских  надзора  

над  изворима зрачења за које 

одобрење за изградњу и почетак 
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рада издаје надлежни орган 

општине у односу на укупан број 

ових извора.  

  

0401-0003 

Заштита 

природе 

Унапређење  

заштите  природних 

вредности 

Проценат територије под заштитом 

III категорије, Број подручја која су 

проглашена заштићеним подручјем 

III категорије 

  

0401-0004 

Управљање 

отпадним 

водама  

Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

уклањања отпадних 

вода , Адекватан 

квалитет пружених 

услуга одвођења 

отпадних вода, 

Ефикасно  и  

рационално 

спровођење 

уклањања отпадних 

вода и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

Проценат домаћинстава 

обухваћених услугом у односу на 

укупан број домаћинстава , 

Проценат покривености територије 

услугама прикупљања и одвођења 

отпадних вода (мерено кроз број 

насеља у односу на укупан број 

насеља) Број интервенција  на 

канализационој мрежи, Однос 

пречишћених отпадних вода у 

односу на укупну количину  

  

0401-0005 

Управљање 

комуналним 

отпадом  

Спровођење 

редовних мерења на 

територији општине  

и испуњење обавеза 

у складу  са 

законима 

Број извршених контрола или 

надзора мера поступања са отпадом  

у складу са Законом о управљању 

отпадом , Број спроведених мерења 

количина комуналног отпада у 

складу са Законом о управљању 

отпадом  

  

0401-0006 Управљање 

осталим 

врстама 

отпада  

Одрживо 

управљање осталим 

врстама отпада   

Број очишћених „дивљих“ депонија 

Количина прикупљеног осталог 

отпада 

0701   Програм 7.  

Организациј

а саобраћаја 

и 

саобраћајна 

инфраструкт

ура 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре у 

локалној 

самоуправи 

  

    

  

0701-0001 

Управљање 

саобраћајем  

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту  

доприноса  

социоекономском 

развоју Испуњење 

Дужина изграђених саобраћајница 

које су у надлежности општине (у 

км)  Повећање просечне густине 

мреже улица и локалних путева 

(однос површине општине  и км 

изграђене саобраћајне мреже) Број 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј- одсек за 

урбанизам,  

начелник 

Општинске 

управе  , 

директор ЈП 

Урбанизам и 

путеви   , 
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обавеза у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких  и  

оперативних 

планова  

насеља до којих не постоји приступ 

асфалтним путем  

Извештај о 

раду ЈП 

Урбанизам и 

путеви, 

Извештај о 

раду ЈП 

"Комуналац" 

Нови Бечеј, 

ЈП"Компред" 

Ново 

Милошево 

  

  

  

  

директор ЈП 

"Комуналац"   

, директор 

ЈКП"Компред

" Ново 

Милошево   

  

  

  

  

  

0701-0002 

Одржавање 

саобраћајне 

инфраструктур

е 

Одржавање 

квалитета путне 

мрежеи улица кроз 

реконструкцију  и  

редовно  

одржавање  

асфалтног 

покривача 

Опремање  и  

одржавање 

саобраћајне  

сигнализације  на 

путевима и улицама 

Проценат санираних путева и улица 

која захтева санацију и/или 

реконструкцију  Број километара 

санираних и/или реконструисаних 

путева Износ трошкова државања 

путева по км Број поправљених и 

новопостављених саобраћајних 

знакова и семафора  Дужина 

хоризонталне саобраћајне 

сигнализације (у км 

  

0701-0003 

Управљање 

јавним 

паркиралишти

ма      

  

0701-0004 

Јавни градски 

и приградски 

превоз 

путника      

  0701-

П001 

ПРОЈЕКАТ -

Зимска служба     

2001   Програм 8.  

Предшколск

о васпитање 

Омогућавање 

обухвата 

предшколске 

деце у вртићима 

  

    

  

2001-0001 Функционисањ

е 

предшколских 

установа  

Обезбеђени 

адекватни услови  

за Васпитно-

образовни рад са 

децом уз повећан 

обухват, 

Унапређење  

квалитета  

предшколског 

образовања и 

васпитања 

Просечан број деце у групи (јасле, 

предшколски, припремни 

предшколски програм/ппп) 

Просечан  број  деце  по 

васпитачу/васпитачици  

(јасле,предшколски,припремни 

предшколски програм) Процент 

деце ослобођене од пуне цене 

услуге у односу на укупан број деце  

Извештај о 

раду 

Предшколске 

установе "Пава 

Сударски" Нови 

Бечеј 

директор 

Предшколске 

установе 

"Пава 

Сударски" 

Нови Бечеј  

  2001-

П001 

ПРОЈЕКАТ - 

капитална 

реконструкција 

објеката   

Број објеката у којима су извршена 

инвестициона улагања на годишњем 

нивоу, у односу на укупан број 

објеката ПУ 

2002   
Програм 9.  

Основно 

образовање 

Доступност 

основног 

образовања свој 

деци са 

територије 
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општине у складу 

са прописаним 

стандардима 

  

2002-0001 Функционисањ

е основних 

школа 

Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом у 

основним школама , 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама, 

Повећање 

доступности  и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

Просечан број ученика по одељењу 

(разврстани по полу) Проценат 

школа у којима је надлежна 

инспекција (санитарна за хигијену, 

грађевинска за грађевинске  услове 

и инспрекција заштите која 

котролише  безбедност и здравље 

на раду) констатовала неиспуњење 

основних критериијума Број ученика 

који похађају ваннаставне 

активности/у односу на укупан број 

ученика Проценат деце којој је 

обезбеђена бесплатна исхрана у 

односу на укупан број деце  

Проценат деце којој је обезбеђен 

бесплатан школски превоз у односу 

на укупан број деце (у складу са 

ЗОСОВ) Проценат објеката 

прилагођених деци са  

инвалидитетом  и посебним 

потребама, Број талентоване деце 

подржане од стране општине  у 

односу на укупан број деце у 

школама 

Годишњи 

извештаји о 

реализацији 

програма рада 

и финансијских 

планова школа 

- Општинска 

управа Нови 

Бечеј -Одсек за 

друштвене 

делатности  

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  , 

директори 

ОШ Милоје 

Чиплић Нови 

Бечеј, 

директор ОШ 

Јосиф 

Маринковић 

Нови Бечеј, 

директор ОШ 

др Ђорђе 

Јоановић 

Ново 

Милошево, 

директор ОШ 

Станчић 

Милан Уча 

Кумане, 

директор ОШ 

Доситеј 

Обрадовић 

Бочар  
  

2002-

П001 

ПРОЈЕКАТ - 

реконструкција 

кабинета за 

наставу     

  

2002-

П002 

ПРОЈЕКАТ - 

ЗАЈЕДНИЧКИ 

ТРОШКОВИ 

ОБРАЗОВАЊА     

2003   

Програм 10. 

Средње 

образовање 

Доступност 

средњег 

образовања у 

складу са 

прописаним 

стандардима и 

потребама за 

образовним 

профилима који  

одговарају 

циљевима 

развоја општине 

и привреде 

  

    

  

2003-0001 Функционисањ

е средњих 

школа 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања, 

Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама 

Просечан број ученика по одељењу, 

Број ученика који похађају 

ваннаставне активности/у односу на 

укупан број ученика, Број 

талентоване деце подржане од 

стране општине  у односу на укупан 

број деце у школама 

Годишњи 

извештаји о 

реализацији 

програма рада 

и финансијских 

планова 

Средње школе 

Годишњи 

извештаји о 

реализацији 

програма 

рада и 

финансијских 

планова 
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  2003-

П001 

ПРОЈЕКАТ -

дуално 

образовање     

- Општинска 

управа Нови 

Бечеј -Одсек за 

друштвене 

делатности  

Средње 

школе - 

Општинска 

управа Нови 

Бечеј -Одсек 

за друштвене 

делатности  

  

2003-

П002 

ПРОЈЕКАТ -

Подршка 

образовању 

деце 

    

0901   

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја 

заштита 

Обезбеђивање 

свеобухватне 

социјалне 

заштите и помоћи 

најугроженијем 

становништву 

општине 

  

    

  

0901-0001 

Социјалне 

помоћи 

Унапређење 

заштите 

сиромашних 

Проценат грађана који добијају 

новчане накнаде и помоћ у натури у 

складу са Одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан број 

грађана  Број корисника 

једнократне новчане помоћи у 

односу на укупан број грађана Број 

грађана - корисника других мера 

материјалне подршке  (нпр. набавка 

огрева и сл.) у односу на укупан 

број грађана Број грађана - 

корисника субвенција (нпр. 

комуналних услуга, услуга  превоза) 

у односу на укупан број грађана 
Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

бечеј, Годишњи 

извештаји о 

раду Центра за 

социјални рад, 

Годишњи 

извештаји о 

раду Црвеног 

крста и 

Годишњи 

извештај Дома 

за душевно 

оболела лица 

"Василије 

Острошки" 

Начелник 

Општинске 

управе  , 

директор 

Центра за 

социјални 

рад, Годишњи 

извештаји о 

раду Црвеног 

крста и 

директор 

Дома за 

душевно 

оболела лица 

"Василије 

Острошки"  

  

0901-0002 

Прихватилишт

а и друге врсте 

смештаја 

Обезбеђење услуге 

смештаја 

  

  

0901-0003 

Подршка 

социо-

хуманитарним 

организацијам

а 

Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних и других 

услуга у заједници 

Број удружења /хуманитарних 

организација које добијају средства 

из буџета општине Број програма 

које реализују ове организације  

  

0901-0004 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 

Подршка развоју 

мреже услуга 

социјалне заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној заштити 

и Законом о 

социјалној заштити 

Број услуга социјалне заштите 

предвиђених Одлуком о социјалној 

заштити - укупно  Број корисника 

услуга у заједници у односу на 

укупан број грађана  Број  

корисника саветодавно-терапијских 

и социо  - едукативних услуга у 

заједници 

  

0901-0005 

Активности 

Црвеног крста 

Социјално деловање 

-олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу 

људима,  

организовањем  

Број акција на прикупљању 

различитих врста помоћи  Број  

дистрибуираних пакета за социјално 

угрожено становништво Број 

корисника народне кухиње  (или 

број  подељених оброка у народној 

кухињи) Број волонтера Црвеног 

крста 
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различитих облика 

помоћи 

  

0901-0006 

Подршка деци 

и породицама 

са децом 

Обезбеђивање 

финансијске 

подршке за децу и 

породицу, 

Унапређење 

популационе 

политике, 

Унапређење услуга 

социјалне заштите 

за децу и породицу 

Број деце која примају финансијску 

подршку у  односу на укупан број 

деце у општини , Број мера 

материјалне подршке намењен 

мерама локалне популационе 

политике (нпр. подршка 

материнству, подршка породиљама, 

накнада за новорођену децу) ,Број 

услуга , Број корисника услуга 

  

0901-0007 

Подршка 

старијим 

лицима и/или 

особама са 

инвалидитетом  

Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије и 

одрасле са 

инвалидитетом  

Број услуга .Број корисника услуга 

  

0901-

П001 

ПРОЈЕКАТ – 

ВАНТЕЛЕСНЕ 

ОПЛОДЊЕ 

    

1801   

Програм 12.  

здравствена 

заштита 

Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у складу 

са националним  

стандардима и 

обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

областима 

деловања јавног 

здравља 

  

    

  

1801-0001 

Функционисањ

е установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности ПЗЗ  

Покривеност становништва 

примарном здравственом заштитом  

Годишњи 

извештаји о 

реализацији 

програма рада 

и финансијских 

планова Дома 

здравља 

директор 

Дома 

здравља Нови 

Бечеј,  

  1801-0002 Мртвозорство       

  1801-0003 Спровођење 

активности  из 

области 

друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

Стварање услова за 

очување и 

унапређење 

здравља 

становништва 

Проценат реализованих у односу на 

планираних посебних програма и 

пројеката из области јавног здравља 

Број становника обухваћених 

посебним програмима и пројектима 

из области јавног здравља 

  1801-

П001 

Пројекат-

репрограмира

ње дуга Дома 

здравља     

    

1201   
Програм 13.  

Развој 

Очување, 

унапређење и 

представљање 

  
    



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         60 

 
културе локалног 

културног 

наслеђа, добара и 

баштине 

  1201-0001 

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе  

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан број 

запослених у ЈЛС 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, 

Годишњи 

извештај о 

раду Народне 

библиотеке 

Нови Бечеј, 

Годишњи 

извештај о 

раду Дома 

културе 

општине Нови 

Бечеј 

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  , 

директор 

Народне 

библиотеке 

Нови Бечеј, 

директор 

Дома културе 

општине 

Нови Бечеј  

  1201-0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву , 

Унапређење 

разноврсности  

културне понуде 

Број грађана који су учествовали у 

програмима културне продукције 

уметничког стваралаштва, Број 

програма и пројеката удружења 

грађана подржаних од стране 

општине Број  програма  и  

пројеката  подржаних  од  стране 

општине намењених осетљивим 

друштвеним групама 

  

1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа  

Унапређење  

очувања  културно-

историјског наслеђа 

Проценат споменика културе код 

којих су на годишњем нивоу 

извршена  инвестициона улагања у 

односу на укупан број споменика 

културе у надлежности општине  

Покривеност непокретно-културних  

добара у надлежности општине 

комплетном  пројектно-техничком 

документацијом за реконструкцију 

Број  реализованих  програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

  

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног 

интереса у 

области јавног 

информисања 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја 

из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице  

Број програмских садржаја 

подржаних на конкурисма јавног 

информисања Број  различитих 

тематских типова програма за боље 

информисање 

  

1201-0005 

Унапређење 

јавног 

информисања 

на језицима 

националних 

мањина  

Унапређење права 

националних 

мањина за 

информаисање на 

сопственом језику 

Број медијских садржаја подржаних 

на конкурсима јавног информисања 

на језицима националних мањина  

Број пројеката/програм 

мултијезичког карактера   

  

1201-0006 

Унапређење 

јавног 

информисања 

особа са 

инвалидитетом      

  1201-

П001 

ПРОЈЕКАТ -

ГРАДОВИ У 

ФОКУСУ     

  1201-

П002 

ПРОЈЕКАТ -

културне 

манифестације 
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од значаја 

1301   Програм 14.  

Развој 

спорта и 

омладине 

Обезбеђивање 

приступа спорту и 

подршка 

пројектима у вези 

са развојем 

омладине и 

спорта 

  

    

  

1301-0001 Подршка 

локалним 

спортским 

организацијам

а, удружењима 

и савезима 

Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта у 

општини, 

Унапређење 

рекреативног 

спорта 

Број посебних програма спортских 

организација финансираних од 

стране општине  Број годишњих 

програма спортских организација 

финансираних од стране општине  

Број стипендираних категорисаних 

спортиста ,Број програма којима се 

реализују активности из 

рекреативног спорта Број програма 

за вежбање старих особа и особа са  

инвалидитетом  број програма 

омасовљења женског спорта 

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, 

Годишњи 

извештај о 

раду ЈУ СРЦ 

"Јединство" 

Нови Бечеј, 

Годишњи 

извештај о 

раду Спортског 

савеза општине 

Нови Бечеј 

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  , 

директор ЈУ 

СРЦ 

"Јединство" 

Нови Бечеј 

председник 

Спортског 

савеза 

општине 

Нови Бечеј  

  

1301-0002 Подршка 

предшколском 

ишколском 

спорту 

Унапређење 

предшколског и 

школског спорта  

Број објеката који је доступан за 

коришћење предшколском, 

школском спорту Просечан број сати 

у години када су постојећи објекти 

доступни предшколском, школском 

спорту Број програма којима се 

реализују активности школског 

спорта Проценат деце која су 

укључена у школска такмичења у 

односу на укупан број деце  

Број деце укључен у спортске 

активности у односу на укупан број 

школске деце  

  

1301-0003 Одржавање 

спортске 

инфраструктур

е 

Редовно одржавање 

постојећих 

спортских објеката 

од интереса за 

општину  

Број постојећих функционалних 

спортских објеката ,Укупна 

површина спортских терена/укупан 

број становника у општини  

  

1301-0004 Функционисањ

е локалних 

спортских 

установа  

Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из области 

спорта 

Број програма које реализују 

установе из области спорта Број 

спортских организација који користе 

услуге установе из области спорта 

Број одржаних спортских приредби 

у установама из области спорта 

Степен искоришћења капацитета 

установа 

  

1301-0005 Спровођење 

омладинске 

политике 

Подршка активном 

укључивању младих 

у различите 

друштвене 

активности  

Број младих корисника услуга мера 

омладинске политике Број младих 

жена корисника услуга 

  1301- ПРОЈЕКАТ -

спортска 
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П002 олимпијада 

0602   Програм 15.  

Локална 

самоуправа 

Обезбеђивање 

услова за 

остварење права 

грађана на лакши 

и бржи начин у 

општини  

  

    

  

0602-0001 

Функционисањ

е локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

Функционисање 

управе 

Број решених предмета по 

запосленом  Проценат решених  

предмета у календарској години (у 

законском року, ван законског рока) 

Проценат попуњености радних 

места која подразумевају вођење 

управног поступка  

Извештај о 

раду 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј, 

Годишњи 

извештај о 

раду Месне 

заједнице Нови 

бечеј, Годишњи 

извештај о 

раду Месне 

заједнице Ново 

Милошево, 

Извештај о 

раду Месне 

заједнице 

Кумане и 

Извештај о 

раду Месне 

заједнице 

Бочар 

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј  , 

председник 

савета МЗ 

Нови Бечеј, 

председник 

савета МЗ 

Ново 

Милошево, 

председник 

савета МЗ 

Кумане и 

председник 

савета МЗ 

Бочар  

  

0602-0002 

Функционисањ

е месних 

заједница 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива /предлога месних 

заједница према општини у вези са 

питањима од интереса за локално 

становништво  

  
0602-0003 

Сервисирање 

јавног дуга     

  

0602-0004 

Општинско 

јавно 

правобранила

штво     

  
0602-0005 

Заштитник 

грађана     

  

0602-0006 
Инспекцијски 

послови  

Квалитетно 

обављање 

инспекцијских 

послова  

Број решених предмета грађана у 

односу на број примљених предмета 

  

0602-0007 

Функционисањ

е националних 

савета 

националних 

мањина 

Остваривање права 

националних 

мањина у локалној 

заједници  

Проценат остварења програма 

националних мањина који се 

финансира из буџета општине Број 

реализованих пројеката 

националних мањина  

  0602-0008 Правна помоћ      

  

0602-0009 

Текућа 

буџетска 

резерва     

  

0602-0010 

Стална 

буџетска 

резерва      

  0602-0011 Робне резерве      

  
0602-0012 

Комунална 

полиција     
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА 

Назив 
Средства из 

буџета 

Средства из 

других 

нивоа 

власти 

Сопствени 

и други 

приходи 

Планирана 

Укупна 

средства 

Програм 1.  Локални развој и просторно 

планирање 27,000,000 2,080,000 0 29,080,000 

Програм 2.  Комунална делатност 94,110,000 59,000,000 0 153,110,000 

  

0602-0013 

Администрира

ње изворних 

прихода 

локалне 

самоуправе 

Ефикасно 

администрирање 

изворних прихода 

локалне самоуправе 

Број решења донетих од стране 

локалне пореске администрације 

  

0602-0014 

Ванредне 

ситуације  

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода  

Број идентификованих објеката 

критичне инфраструктуре 

2101   Програм 16.  

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

Обављање 

основних 

функција 

изборних органа 

локалне 

самоуправе  

  

    

  

2101-0001 
Функционисањ

е скупштине  

Функционисање 

скупштине  

Број усвојених аката   

Број седница скупштине  

Број седницца сталних радних тела   

Извештај о раду 

Скупштине 

општине Нови 

Бечеј 

председник 

Скупштине 

општине Нови 

Бечеј  

  

2101-0002 

Функционисањ

е извршних 

органа  

Функционисање 

извршних органа  

Број усвојених аката  

Број седница извршних органа  

Број донетих аката 

Извештај о раду 

Општинског већа 

и Извештај о 

раду 

Председника 

општине 

Председник 

општине  

  

2101-0003 

Подршка раду 

извршних 

органа власти 

и скупштине  

Функционисање 

извршних органа  Број припремљених седница  

0501   Програм 17.  

Енергетска 

ефикасност 

Унапређење и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности 

  

    

  

0501-0001 

Унапређење и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности     

Извештај о раду 

Општинске 

управе нови 

Бечеј 

начелник 

Општинске 

управе Нови 

Бечеј   
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Програм 3.  Локални економски развој 10,000,000 9,500,000 5,698,000 25,198,000 

Програм 4.  Развој туризма 39,900,000 3,130,000 3,657,000 46,687,000 

Програм 5.  Развој пољопривреде 37,200,000 4,300,000 0 41,500,000 

Програм 6.  Заштита животне средине 18,600,000 42,560,000 0 61,160,000 

Програм 7.  Путна инфраструктура 53,330,000 20,410,000 0 73,740,000 

Програм 8.  Предшколско васпитање 75,880,000 6,000,000 4,970,000 86,850,000 

Програм 9.  Основно образовање 54,315,000 20,000,000 0 74,315,000 

Програм 10. Средње образовање 23,120,000 3,050,000 0 26,170,000 

Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 26,750,000 20,100,000 0 46,850,000 

Програм 12.  Примарна здравствена заштита 17,950,000 0 0 17,950,000 

Програм 13.  Развој културе 50,560,000 55,815,000 310,000 106,685,000 

Програм 14.  Развој спорта и омладине 38,750,000 17,645,000 51,000 56,446,000 

Програм 15.  Локална самоуправа 165,955,000 1,770,000 419,000 168,144,000 

Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе 54,530,000 0 0 54,530,000 

Програм 17.  Енергетска ефикасност 1,000,000 0 0 1,000,000 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  788,950,000 265,360,000 15,105,000 1,069,415,000 

 

Члан 6. 

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Нови 

Бечеј у периоду 2014-2020.г. („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр.23а/2013 ) и законске обавезе које има 

локална самоуправа, по програмима и то: 

 

Програм 1 

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Шифра: 1101 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање 

грађевинских дозвола 

Опис програма: Општинска управа Нови Бечеј и ЈП Урбанизам и путеви реализују обавезе ЈЛС утврђене Законом о 

локалној самоуправи, Законом о јавној својини 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и 

просторних планова, 

-ЈП Урбанизам и путеви, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 

Општи циљ: Унапређење организационе структуре локалних институција  
Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе  
Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе  
Извор верификације: Извештај о раду Општинске управе- службе за урбанизам  
Општи циљ: Стављање  у  функцију  грађевинског земљишта 
Посебан циљ:  
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Индикатор исхода: Површина земљишта датог у закуп,  Број локација комунално опремљеног земљишта 
Извор верификације: Извештај о раду Општинске управе- службе за урбанизам 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

  2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета 

 

Програм 2 

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Шифра: 1102 

Сектор: Урбанизам и просторно планирање 

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење 

одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће 

становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама 

Опис програма: ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј и ЈКП „Компред“ Ново Милошево реализују законом утврђене обавезе 

ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених 

површина у делу који се финансира из прихода буџета. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима  

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0004 – Зоохигијена и 1102-0009 Остале 

комуналне услуге, 

-ЈП „Комуналац“, директор и ЈКП „Компред“, директор, за програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене ,1102-0005- уређење, одржавање и коришћење пијаца, 1102-0006 – одржавање гробља, 

1102-0008 –управљање и снабдевање водом за пиће и  1102-0009 Остале комуналне услуге,  

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа 

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности  

Индикатор исхода: Покривеност површина обухваћене одржавањем зеленила и одржавање чистоће у граду и насељима, 

Степен наплате комуналних услуга (изражен у %) 

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду ЈП „Комуналац“ и ЈКП „Компред“ 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

  2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета 
 

Програм 3 

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Шифра: 1501 

Сектор: Економска и развојна политика 

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење 

инвестиција 

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 

финансира програм стручног оспособљавања приправника и приправница-волонтера без искуства који се воде у 

евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Нови Бечеј. Јавни радови 

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање. 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике 

запошљавања, 

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине  

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС  

Извор верификације: Статистика НЗС 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 
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2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета 

 
Програм 4 

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Шифра: 1502 

Сектор: Економска и развојна политика 

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини 

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Новог Бечеја, као туристичке 

дестинације, кроз финансирање активности које реализује Општина Нови Бечеј и Туристичка организација општине Нови 

Бечеј.  

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о туризму, Стратегија развоја туризма у општини Нови Бечеј  

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, 

Пројекат 1502-П007 Дани од значаја за општину и пројекат 1502-П008 Војводина СПА 

-Туристичка организација општине, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма,  1502-

0002 Промоција туристичке понуде, Пројекат 1502-П001 Великогоспоински дани, Пројекат 1502-П002 –Викенди, Пројекат 

1502-П003 –одржавање и промоција музеја, пројекат 1502-П004 – Изградња ауто-кампа. 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 

Индикатор исхода: Број манифестација и програма, број посетиоца манифестација, број посетиоца музеја  

Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј 

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима 

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Туристичка организација 

Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације општине Нови Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета 
 

Програм 5 

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Шифра: 0101 

Сектор: Пољопривреда и рурални развој 

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини 

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Нови Бечеј доприноси унапређењу пољопривредне производње 

у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом руралног развоја Општине Нови Бечеј 2015-2025.године. 

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју. 

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде 

 

Пројекат –пошумљавање 

Посебан циљ: Подизање ветрозаштитних појасева 

Индикатор исхода: 

-засађена површина новим садницама 

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја у општини Нови Бечеј 

Пројекат –одржавање каналске мреже 

Посебан циљ: чишћење о обнова канала за наводњавање и одводњавање пољопривредног земљишта 

Индикатор исхода: 

-дужина рехабилитованих канала 
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Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј 

 

Пројекат –атарски путеви 

Посебан циљ: изградња и одржавање атарских путева 

Индикатор исхода: 

-дужина рехабилитованих атарских путева 

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј 

 

Пројекат –пољочуварска служба 

Посебан циљ: заштита пољопривредног земљишта, заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске 

штете и номадских испаша, заштита канала за одводњавање и наводњавање,  

Индикатор исхода: 

-број интервенција, број поднетих пријава,  

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј и извештај пољочуварске службе 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, непогоде, ванредна стања, остварење приходне стране 

буџета. 

 

Пројекат –контрола плодности 

Посебан циљ: анализа квалитета пољопривредног земљишта 

Индикатор исхода: 

-анализирана површина земљишта 

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, непогоде, ванредна стања, остварење приходне стране 

буџета. 

 

Пројекат –функционисање ватрогасне службе 

Посебан циљ: функционисање ватрогасне службе 

Индикатор исхода: 

-број интервенција на спречавању пожара на усевима  

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Пројекат –функционисање противградне одбране 

Посебан циљ: функционисање противградне одбране 

Индикатор исхода: 

-број интервенција противградне одбране  

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Нови Бечеј 
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Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 6 

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Шифра: 0401 

Сектор: Заштита животне средине 

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; 

ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом 

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној 

самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине 

Правни основ: Закон о заштити животне средине,  

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине, 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, 0401-0003 Заштита природе и 0401-0005 

Управљање комуналним отпадом. 

-ЈП „Комуналац“,директор и ЈКП „Компред“  , директор  за програмску активност 0401-0004 Управљање отпадним 

водама 

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине 

Индикатор исхода: површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине 

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине, Годишњи извештај о 

раду ЈП „Комуналац“ и ЈКП „Компред“ 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 
 
 

Програм 7 

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Шифра: 0701 

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима територије општине Нови Бечеј, Општина Нови Бечеј доприноси повећању безбедности свих учесника у 

саобраћају 

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-

0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

-ЈП Урбанизам и путеви, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода 

Индикатор исхода: 

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација 

-Дужина реконструисаних путева 

-дужина изграђених нових путева 

-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа 

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима територије општине Нови Бечеј, Годишњи извештај о раду ЈП Урбанизам и путеви,  
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Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета. 
 

 

Програм 8 

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Шифра: 2001 

Сектор: Образовање 

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима 

Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије заштите члан 20 став 

1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене 

Стратегијом одрживог развоја општине Нови Бечеј у периоду 2014-2020.г.,  

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском 

васпитању и образовању 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Предшколска установа „Пава Сударски “, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање предшколских 

установа. 

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици 

Индикатор исхода: 

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине 

Нови Бечеј  

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду предшколске установе 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 9 

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Шифра: 2002 

Сектор: Образовање 

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима 

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и 

другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања.  

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, директор 

-ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, директор 

-ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево, директор 

-ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане, директор, 

-ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар  , директор 

за програмску активност 2002-0001 Фукционисање основних школа 

Општи циљ: 4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа 

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа 

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа. 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

  2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, , остварење приходне стране буџета 
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Програм 10 

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Шифра: 2003 

Сектор: Образовање 

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима 

који одговарају циљевима развоја општине и привреде 

Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и 

другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Средња школа Нови Бечеј, директор, за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа. 

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта 

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа 

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа. 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 11 

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Шифра: 0901 

Сектор: Социјална заштита 

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, 

Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици, Закон 

о црвеном крсту 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмске активност: 

0901-0006 Подршка деци и породици са децом 

0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом 

0901-0001 Социјалне помоћи 

-Црвени крст Нови Бечеј, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста 

-Центар за социјални рад Нови Бечеј, директор, за програмску активност 0901-0001 Социјалне помоћи 

-Дом за одрасла лица „Василије острошки“ Нови Бечеј, директор за програмску активност 0901-0007 Подршка 

старијима и/или особама са инвалидитетом 

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите 

Посебан циљ: 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера 

материјалне подршке 

Индикатор исхода: 

-Број корисника социјалне помоћи 

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви 

-број корисника народне кухиње 

-број корисника клуба за дневни боравак 

-број корисника помоћ у кући-геронто домаћице 

-број корисника помоћ кући деци са посебним потребама 

-број купљених кућа за избегла и интерно расељена лица 

-Број удружења /хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине Број програма које 

реализују ове организације 

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештај о раду Црвеног крста 
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Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 12 

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Шифра: 1801 

Сектор: Здравствена заштита 

Сврха:Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење 

активности у области деловања јавног здравља 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима 

Закона о здравственој заштити.  

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002 Мртвозорство, 

-Дом здравља Нови Бечеј др Иван Зец, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите. 

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства 

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите 

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља Нови 

Бечеј и финансијског плана 

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планов Дома здравља Нови 

Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, висок степен задужености и остварење приходне стране 

буџета. 
 
Програм 13 

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Шифра: 1201 

Сектор: Култура, комуникације и медији 

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 

Опис програма: Дом културе општине и Народна библиотека Нови Бечеј реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у 

области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе 
реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Нови Бечеј у периоду 2014-2020.г., у оквиру 
стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Председник општине, председник општине, за Пројекат 1201-П001 Градови у фокусу 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање 

културне продукције и уметничног стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа, 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

-Дом културе општине Нови Бечеј, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе, 

-Народна библиотека Нови Бечеј ,директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе. 

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице 

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе 

Индикатор исхода:  
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-Број културних манифестација од значаја за општину 

-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани 

Извор верификације: Годишњи извештаји о Дома културе општине Нови Бечеј 

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице 

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе 

Индикатори исхода: 

-Број набављених књига 

-Број књига за које је Народна библиотека издавач 

-Број књижевних вечери и број посетилаца 

-Број уписаних чланова  

Извор верификације: Годишњи извештаји о Народне библиотеке Нови Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Пројекат –Градови у фокусу 

Посебан циљ: Унапређење културне баштине и историјског наслеђа 

Индикатори исхода:  

-Број планираних и остварених програма и манифестација 

-реконструкција објеката Дома културе општине Нови Бечеј, Народне библиотеке, објекта „Житни магацин“ 

Извор верификације: Годишњи извештаји Општинске управе Нови Бечеј 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 14 

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Шифра: 1301 

Сектор: Спорт и омладина 

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта 

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у Новом Бечеју се финансирају делатности везане за спортске 

објекте у Новом Бечеју, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, 

промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација , спортских кампова, 

суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. 

Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи ЈУ СРЦ Јединство. У овом смислу, ова Установа даје 

допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Нови Бечеј у периоду 2010-

2020.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа,  , начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту, 

-ЈУ СРЦ Јединство , директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта 

Индикатор исхода: 

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. 

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број 

мушкараца/жена, односно дечака/девојчица 

Извор верификације: Годишњи извештаји о ЈУ СРЦ Јединство 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 
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а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 15 

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Шифра: 0602 

Сектор: Опште услуге јавне управе 

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у општини 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом 

о локалној самоуправи у делу који спроводе:, Општинска управа и месне заједнице.  

Правни основ: Закон о локалној самоуправи 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Општинска управа –  , начелник Општинске управе, за програмске активности: 

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 

0602-0006 Инспекцијски послови 

0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе 

0602-0014 Ванредне ситуације 

-Месна заједница Нови Бечеј, председник савета, 

-Месна заједница Ново Милошево,  председник савета, 

-Месна заједница Кумане, председник савета, 

  -Месна заједница Бочар, председник савета, за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница. 

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса 

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним 

установама и јавним предузећима 

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове 

Индикатор исхода: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних 

установа и јавних предузећа 

Извор верификације: Потписан споразум 

Индикатор исхода: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних 

предузећа 

Извор верификације: Потписан споразум 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета. 

 

Програм 16 

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Шифра: 2101 

Сектор: Политички систем 

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе 

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом 

о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће. 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи 

Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма: 

-Скупштина општине Нови Бечеј , председник скупштине, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине 

-Председник општине и Општинско веће , председник општине, за програмску активност 2101-0002 Функционисање 

извршних органа 0602-0009 Текућа буџетска резерва  и 0602-0010 Стална буџетска резерва 

-Општинска управа, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине. 

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе 

Индикатор исхода: 
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-Број седница Скупштине општине 

-Број седница Општинског већа 

Остали параметри програма: 

1. Приоритет програма 

а) законска обавеза  б) низак  в) средњи  г) висок 

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета 

 
IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 7. 
У складу са Законом о буџетском систему за извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.  

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  
Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету и коришћењу сталне и 

текуће буџетске резерве, најмање 2 пута годишње.  

 
Члан 8. 

За законито и наменско коришћење средства распоређених овом Одлуком, одговоран је начелник Општинске 
управе.  

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области основног и средњег 
образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна 

предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.  

 
Члан 9. 

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 8.500.000,00 динара.  
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне и користиће се у складу са чланом 69. 

Закона о буџетском систему.  
Председник општине доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве.  

 
Члан 10. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у висини од 2.000.000,00 динара и исказују као 

посебна апропријација и користи ће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.  
 

Члан 11. 

Исказани буџетски дефицит за 2017.годину, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 75.430.000 динара биће покривен  

из неутрошених наменских средстава примљених у 2016.години а која нису утрошена до 31.12.2016.године. 

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2016.године  користиће се у 2017.години у складу са 

потписаним уговорима  а за намене за које су биле опредељене у буџету из 2016.године.  

Пренети вишак прихода из 2016.г., као износ неутрошених средства са стањем на 30.12.2016.године који се будe 

утврдиo Одлуком о завршном рачуну буџета општине Нови Бечеј за 2016.г., трошиће се у складу са финансијским 

планом  за 2017.године. 

Члан 12. 

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, воде се и депонују 
на консолидованом рачуну трезора.  

Члан 13. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и 
примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.  

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев 
министарство надлежо за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 

уколико је резултат реализација јавних финансија.  
 

Члан 14. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по решењу које доноси председник општине, на 
предлог надлежног органа за финансије. 
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Члан 15. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других 
корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора  

 
Члан 16. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за 
намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.  

 
Члан 17. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.  

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о 
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.  

 
Члан 18. 

Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском 

систему.  
 

Члан 19. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.  

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава.  

 
Члан 20. 

Сви приходи који корисници остваре од своје додатне делатности се уплаћују на прописане уплатне рачуне јавних 
прихода.  

Приходе из става 1. овог члана корисници могу користити у висини у којој су их остварили а за намене које су 

исказали у финансијском плану, с тим да се расходи прво извршавају из тих прихода а тек потом од средстава 
буџета општине Нови Бечеј. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 3. ове 
одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за 

намене утврђене овом одлуком.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.  

 
Члан 21. 

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у 

складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.  
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).  

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и привреду Општинске управе 
(у даљем тексту: Трезор).  

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса 
средстава из Трезора 

Унутар Одсека за финансије и привреду Општинске управе се спроводи интерна контрола о оправданости и 

законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове 
одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника  

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односоно актом Владе предвиђен другачији метод.  

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано.  
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3 Закона о 

буџетском систему.  
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Члан 22. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 
2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о 

буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013, 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), и Законом о одређивању максималног броја запослених у 
јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 20/2017), број запослених код корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на неодређено, и то:  
 

Општинска управа 59 

Месна заједница Бочар 0 

Месна заједница Кумане 1 

Месна заједница Нови Бечеј 3 

Месна заједница Ново Милошево 2 

Народна  библиотека 6 

Дом културе општине Нови Бечеј 6 

Туристичка организација општине  Нови Бечеј 3 

ЈУ "С Р Ц ЈЕДИНСТВО " Нови Бечеј 4 

Центар за социјални  рад  2 

ПУ Пава Сударски 50 

ЈП Урбанизам и путеви 10 

ЈП Комуналац 54 

ЈКП Компред 0 

УКУПНО 200 

 

У оквиру максималног броја запослених одређеног у тач. 3 ове одлуке, сваки организациони облик може имати 

највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде. 

У овој одлуци о буџету средстава за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.  

 
У складу са чланом 27е Закона о буџетском систему корисник јавних средстава не може, без претходне 

сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима  ради попуњавања слободних , 

односно упражњених радних места до 31. децембра 2017. године. 
 

Члан 23. 

У складу са расположивим Буџетским могућностима буџетом за 2017.г. предвиђено је повећање плата у 

предшколском образовању од 5%, као и исплата једнократне помоћи запосленима у култури у висини од 

5% обрачунатих плата у 2017.г. које ће се исплаћивати у једнаким месечним ратама у 2017.г. Остали 

корисници буџетских средстава могу одобрити помоћ запосленима до висине расположиве апропријације за ове 

намене, у складу са општим актима и колективним уговорима. 

Члан 24. 

У оквиру апропријација намењених за финансирање плата у органу управе планирана су посебна средства у  

висини  од  5.000.000  динара  на  име  ангажовања  додатног  броја  запослених  (5  запослених)  на  

пословима озакоњења како би се ефикасно спровеле законске процедуре у овој области у односу на велики 

број приспелих захтева и расположиве досадашње капацитете Општинске управе. 

Обавезе по основу планираних средстава из става 1 овог члана могуће је преузимати након одобрења увећања 

масе средстава за исплату плата у 2017.г. од стране надлежног министарства-Министарства финансија. 

 

Члан 25. 
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских 

одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових сопствених прихода.  
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Члан 26. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.  

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 

законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2017. годину.  
 

Члан 27. 
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 

10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно 
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.  

 

Члан 28. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из 

буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2017.години, на терет капитала сразмерно делу средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.  

 

Члан 29. 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона 
јавном дугу (“Службени гласник РС”, број 61/2005 и 78/2011).  

 

Члан 30. 
Корисници јавних средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која нису 

утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о 
буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину.  

 
Члан 31. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Нови Бечеј из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надоканаду штета 
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарјуће 
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 32. 
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу 

Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико 
ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом скупштине 

општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.  

 
Члан 33. 

Апроријације у разделима 1, 2 и 3 представљају финансијски план директних корисника буџетских средстава. 

Директни корисници буџетских средстава у обавези су да извештавају скупштину на начин и у складу са роковима 

утврђеним у Закону о буџетском систему. Буџетски корисници извештавају о извршењу програмског дела буџета у 

оквирима извештаја који подносе оснивачу.  

 

Члан 34. 

Рок за достављање на сагласност оснивачу годишњих програма рада/пословања индиректних буџетских 

корисника усвојених од органа управљања је 30  дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  Јавна предузећа 

подносе годишње програме пословања за 2017.г. у складу са Законом о јавним предузећима. .  До давања 

сагласности на програме пословања/рада средства се преносе сразмерно према последњем усвојеном програму за 

приоритетне расходе.  
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Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за предходну годину 

оснивачу је до 15 марта 2017.г.  односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до 15 

јула 2017.  Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа односно установе  

Члан 35 

Индиректни корисници буџета којима су одобрене апропријације економске класификације на класи конта 5  

евидентирају пословне промене које су настале током буџетске године на одобреним контима и исте приказују у 

финансијским извештајима о извршењу својих финансијских планова и у билансу успеха.  Након истека буџетске 

године у року од 15  дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана,  достављају 

директном буџетском кориснику– Општинској управи оригиналну финансијску документацију о пословним 

променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације )  ради евидентирања у главној књизи 

трезора на економским калсификацијама –класама конта 0  и 3 –  у билансу стања носиоца власништва над јавном 

својином.  

За достављање података из става 2  овог члана одговоран је директор индиректног корисника односно 

председник савета месне заједнице.  

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
Општина Нови Бечеј је закључила Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска комисија 

(овлашћена за уговарање) за реализацију следећег пројекта  
Назив пројекта: “Повећање ефикасности заштите од поплава у општини помоћу паметног мерења“  
Програм: INTERREG-IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска Србија 
Идентификациони број пројекта: HUSRB/1602/11/0225 
Трајање пројекта:  24 месеци (01.10.2017-30.09.2019) 

Носилац пројекта: Општина Баја 
Партнер на пројекту: Општина Нови Бечеј 

Буџет целог пројекта 938.462,48 еура  

 
Укупан буџет Општине Нови Бечеј у оквиру пројекта: 311.952,00 еура 

Тражена средства од стране Општине Нови Бечеј: 265.159,20 еура 
Сопствена средства Општине Нови Бечеј: 46.792,80 еура  

 

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог пројекта, а 
динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући уплатни рачун 

прихода буџета. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Нови Бечеј отвориће посебан 

наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о 
гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију општина које су 

обухваћене пројектом. 
Буџет  пројекта,  који  је  саставни  део  уговора  о  гранту,  представља  финансијски  план  посебног 

подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финасијске обавезе. 

Средства  из става 1 и става 3 овог члана, у складу са Законом, изузета су из принудне наплате.  
 

Члан 36 
У прелазном периоду увођења родно одговорног буџетирања корисници буџетских средстава приликом 

извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе 
посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог 
утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно 
одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима. 

 

Члан 37 
У случају да директни односно индиректни корисници буџетских средстава као и јавна предузећа којима је 

оснивач Општина Нови Бечеј не поштују одредбе члана 27е Закона о буџетском систему, Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 119/12)  и Уредбе о 
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изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и обраде података који се уносе у 

Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору "Службени гласник РС", бр. 
76/2013, у складу са чланом 103Б Закона о буџетском систему,  Одсек за финансије и привреду ће: 

1) привремено обуставити извршење апропријација намењених за исплату плата, односно примања запосленим, 

изабраним, постављеним и ангажованим лицима код корисника буџетских средстава и  
2) поднети прекршајну пријаву против одговорног лица корисника јавних средстава 

 
Члан 38. 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и доставити министарству надлежном за послове 
финансија.  

 

Члан 39. 
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-400-177/ 2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

2. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и 

члана 35. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2017, Пречишћен текст), а у 
складу са чланом 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон 103/2015 и 99/2016), на предлог 
Општинског веће општине Нови Бечеј, од дана 24.11.2017. године, Скупштина општине Нови Бечеј је на седници 

одржаној дана 30.11.2017.године усвојила  

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  ЗА ПЕРИОД 
ОД 01.01. ДО  30.09.2017.ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 
 Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у буџета општине Нови 

Бечеј у 2017. години износе у динарима: 

 БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

средства 

других нивоа 

власти 

СРЕДСТВА 

КОРИСНИКА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

Текући приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине 

429,842,268.35 55,196,234.62 22,184,734.48 507,223,237.45 

Укупни расходи и издаци за 

набавку нефинансијске имовине 

410,926,299.22 77,649,736.95 2,386,000.00 490,962,036.17 

Суфицит/дефицит 18,915,969.13 -

22,453,502.33 

19,798,734.48 16,261,201.28 

Издаци за набавку финансијске 

имовине (у циљу спровођења 

Јавних политика)  

0.00 0.00 0.00 0.00 

Пренета неутрошена средства из 

претходне године 

0.00 68,457,137.32 0.00 68,457,137.32 

Укупан суфицит /дефицит 18,915,969.13 46,003,634.99 19,798,734.48 84,718,338.60 
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Опис 
Шифра економске 

класификације План 2017 

Остварење 1-9 

2017 

1 2 3 4 

УКУПНА ПРИМАЊА   987,815,000 507,223,237 

1. Порески приходи 71 479,432,000 288,368,703 

1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

(осим самодоприноса)  711 265,320,000 145,519,632 

1.2. Самодопринос 711180 48,000,000 31,531,877 

1.3. Порез на имовину 713 143,501,000 100,414,080 

1.4. Порез на добра и услуге (пдв и акцизе) 714 12,611,000 7,525,308 

1.5. Остали порески приходи 716+719 10,000,000 3,377,807 

2. Непорески приходи, од чега 74 163,818,000 34,040,651 

*наплаћене камате 7411 700,000 0 

*таксе и накнаде 7422 4,000,000 1,436,088 

2.1. Приходи од буџета 79 0 14,708,864 

3. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3,600,000 1,390,678 

4. Донације 731+732 10,000,000 0 

5. Трансфери 733 330,965,000 167,743,341 

6. Меморандумске ставке 77 0 971,000 

УКУПНИ ИЗДАЦИ   1,067,815,000 490,962,036 

1.Текући расходи 4 776,529,000 409,170,354 

1.1. Расходи за запослене 41 160,374,000 91,904,714 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 387,795,000 203,923,211 

1.3. Отплата камата 44 501,000 498,657 

1.4. Субвенције 45     

1.5. Социјална заштита из буџета 47 55,350,000 26,618,265 

1.6. Остали расходи 48+49 54,610,000 32,133,764 

2. Трансфери 4631+4641+465 117,899,000 54,091,743 
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Капитални издаци 5 291,286,000 81,791,682 

1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И 

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  92     

2. ЗАДУЖИВАЊЕ 91     

2.1. Задуживање код домаћих кредитора  911     

2.2. Задуживање код страних кредитора 912     

3. ОТПЛАТА ДУГА 61 0 0 

3.1. Отплаћивање дуга домаћим кредиторима  611 0 0 

3.2. Отплаћивање дуга страним кредиторима 612     

3.3. Отплате дуга по гаранцијама 613     

4. НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ    -80,000,000 16,261,201 

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 13) 3 0 0 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 

14) 3     

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 извор финансирања 

15) 3     

НЕУТРОШЕНА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (Класа 3 

извор финансирања 15) 3 80,000,000 68,457,137 

НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА НА КРАЈУ 

ПЕРИОДА   0 84,718,339 

 

Члан 2. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у 
динарима: 

 

ТАБЕЛА 1 

              

Конто Врста прихода 
Буџетски 

приходи за 

2017 

Приходи из 

других 

извора за 

2017 

Сопствени 

приходи 

корисника 

за 2017 

укупни 

приходи за 

2017 

1 2 3 4 5 5 

            

311 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА         

311711 Пренета неутрошена средства за посебне намене    68,457,137   68,457,137 
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  Укупно 0 68,457,137 0 68,457,137 

            

711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ         

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 117,092,196     117,092,196 

711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 9,337,093     9,337,093 

711143 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ       0 

711145 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ 149,397     149,397 

711146 ПОРЕЗ НА ПРИХ. ОД ПОЉОПРИВР. И ШУМАРСТВА 1,311     1,311 

711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ 41,510     41,510 

711161 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА       0 

711180 САМОДОПРИНОС 31,531,877     31,531,877 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 18,898,124     18,898,124 

  Укупно 177,051,508   0 177,051,508 

            

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         

713110 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА       0 

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  70,517,931     70,517,931 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 1,290,315     1,290,315 

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 28,605,834     28,605,834 

713610 ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ       0 

  Укупно 100,414,080 0 0 100,414,080 

            

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         

714431 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА       0 

714513 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 6,056,290     6,056,290 

714514 КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА       0 

714543 НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА       0 

714547 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂ. ЖИВОТНЕ СР. 372     372 

714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 511,760     511,760 

741548 НАКН. ЗА СУПСТ. КОЈЕ ОШТ. ОЗОНСКИ ОМОТАЧ 35,226     35,226 

714560 ЕКОЛОШКА ТАКСА 867,660     867,660 

714570 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 54,000     54,000 

  Укупно 7,525,308 0 0 7,525,308 

            

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ         

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 3,377,807     3,377,807 
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  Укупно 3,377,807   0 3,377,807 

            

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ         

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ OD P.D.V 112,547,106     112,547,106 

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   19,038,222   19,038,222 

733250 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ   36,158,012   36,158,012 

  Укупно 112,547,106 55,196,235 0 167,743,341 

            

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         

741150 ПРИХОД ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА       0 

741510 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 561,869     561,869 

741520 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА -1,019,063     -1,019,063 

741530 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 3,920,369     3,920,369 

  Укупно 3,463,175   0 3,463,175 

            

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА         

742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине 125,771     125,771 

742151 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛ. ОД СТР. ТРЖИШНЕ ИНСП. 31,211     31,211 

742152 ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 498,525   633,000 1,131,525 

742153 ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 512,190                   512,190 

742154 НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ 55,782     55,782 

742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини 

које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 1,153,082   3,213,870 4,366,952 

742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у 

корист нивоа општина 6,786,240     6,786,240 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 1,436,088     1,436,088 

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 1,123,095   718,000 1,841,095 

  Укупно 11,721,984 0 4,564,870 16,286,854 

            

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ         

743320 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 2,139,180     2,139,180 

743350 ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ 556,800     556,800 

743920 ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ       0 

  Укупно 2,695,980 0 0 2,695,980 

            

744 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА         

744150 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 755,000   320,000 1,075,000 
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  Укупно 755,000   320,000 1,075,000 

            

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ         

745150 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА 8,899,641   1,620,000 10,519,641 

  Укупно 8,899,641   1,620,000 10,519,641 

            

771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА         

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА     971,000 971,000 

  Укупно 0   971,000 971,000 

            

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА         

791000 ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА     14,708,864 14,708,864 

  Укупно 0   14,708,864 14,708,864 

            

811 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ          

811150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 1,222,600     1,222,600 

  Укупно 1,222,600   0 1,222,600 

            

812 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ         

812150 ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 34,950     34,950 

  Укупно 34,950   0 34,950 

            

813 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА         

813150 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 133,128     133,128 

  Укупно 133,128   0 133,128 

            

  Укупно прихода 429,842,268 123,653,372 22,184,734 575,680,375 

 

Члан 3. 

 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији – врсти трошка - 

износе у динарима 
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  ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА         

            

  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 91,514,714 0 390,000 91,904,714 

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 73,256,913 0 0 73,256,913 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 13,084,378 0 0 13,084,378 

413000 Накнаде у натури 0 0 0 0 

414000 Социјална давања запослених 3,209,767 0 390,000 3,599,767 

415000 Накнаде запосленим 1,369,177 0 0 1,369,177 

416000 Награде, бонуси и остали расходи 594,479 0 0 594,479 

  КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 187,587,435 14,435,776 1,900,000 203,923,211 

421000 Стални трошкови 33,890,054 0 188,000 34,078,054 

422000 Трошкови службених путовања 3,360,106 0 37,000 3,397,106 

423000 Услуге по уговору 45,733,186 700,000 1,432,000 47,865,186 

424000 Специјализоване услуге 53,292,853 13,235,776 75,000 66,603,629 

425000 Текуће поправке и одржавања 34,293,900 500,000 0 34,793,900 

426000 материјал 17,017,337 0 168,000 17,185,337 

  ОТПЛАТА КАМАТА 498,657 0 0 498,657 

441000 Отплата камата 498,657 0 0 498,657 

  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 50,586,168 3,505,576 0 54,091,743 

463000 Трансфери другим нивоима власти 40,618,661 3,505,576 0 44,124,236 

464000 Трансфери здравственим организацијама 4,196,215 0 0 4,196,215 

465000 остале донације и трансфери 5,771,292 0 0 5,771,292 

  ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 16,790,445 9,827,819 0 26,618,265 

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 16,790,445 9,827,819 0 26,618,265 

  ОСТАЛИ РАСХОДИ 32,070,764 0 63,000 32,133,764 

481000 Дотације непрофитним организацијама 29,400,840 0 51,000 29,451,840 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 259,654 0 12,000 271,654 

483000 Новчане казне по решењу судова 473,250 0 0 473,250 

485000 Накнада штете од државних органа 1,937,020 0 0 1,937,020 

  СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0 0 0 0 

499000 Стална резерва 0 0 0 0 

499000 Текућа резерва 0 0 0 0 

  УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 31,878,116 49,880,566 33,000 81,791,682 

511000 Зграде и грађевински објекти 30,482,015 48,898,366 0 79,380,381 

512000 Опрема 1,206,155 959,200 23,000 2,188,355 

515000 Нематеријална средства 189,945 23,000 10,000 222,945 
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  укупни расходи 410,926,299 77,649,737 2,386,000 490,962,036 

 

                               

Члан 4. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према корисницима износе у динарима: 
 
ТАБЕЛА 3 
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1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 21,800,786 0 0 21,800,786 

                      

    

2101-

0001       ПА 0001 - Функционисање Скупштине 20,950,977 0 0 20,950,977 

      111     Извршни и законодавни органи         

                      

            ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ 20,949,427 0 0 20,949,427 

        1 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1,985,551     1,985,551 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 347,390     347,390 

        3 465 Остале дотације и трансфери 260,695     260,695 

        4 414 Социјална давања запосленим       0 

        5 415 Накнаде запосленим 127,939     127,939 

        6 421 Стални трошкови 890,347     890,347 

        7 422 Трошкови службених путовања 225,417     225,417 

        8 423 

Услуге по уговору -одборнички додатак и накнаде 

члановима комисија и други уговори 13,929,655     13,929,655 

        9 423 

Услуге по уговору -трошкови ревизије и адвокатске 

услуге 1,326,275     1,326,275 

        10 424 

Специјализоване услуге*налед, рег.центар банат, 

скго 1,096,134     1,096,134 

        11 426 Материјал 0     0 

        12 481 

Дотација политичким партијама -Средства за 

редован рад 0,105% 286,773     286,773 

        13 481 

Дотација политичким партијама - Средства за 

изборе  0,07% 0 0   0 

        14 483 Новчане казне 473,250     473,250 
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      160     

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту         

            ТРОШКОВИ ИЗБОРА 1,550 0 0 1,550 

        15 421 Стални трошкови   0   0 

        16 423 Услуге по уговору-Накнаде за спровођење избора       0 

        17 426 Материјал 1,550     1,550 

                      

      160     

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту         

    

2101-

П003       

ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ 

ГРАДОВИМА 849,809 0 0 849,809 

        18 422 Трошкови службених путовања 350,864     350,864 

        19 423 Услуге по уговору  498,945     498,945 

                      

            свега раздео  1. 21,800,786 0 0 21,800,786 

                      

2           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 3,457,124 0 0 3,457,124 

                      

  2.2. 

2101-

0003       

ПА 0003 - Подршка раду извршних органа 

власти и скупштине  3,457,124 0 0 3,457,124 

      111     Извршни и законодавни органи         

        20 422 Трошкови службених путовања 118,579.09     118,579 

        21 423 Услуге по уговору 3,338,545.40     3,338,545 

                      

            свега раздео  2 3,457,124 0 0 3,457,124 

                      

3           КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ         

                      

    2101       

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 6,418,717 0 0 6,418,717 

                      

  2.1. 

2101-

0002       ПА 0002 - Функционисање извршних органа 6,418,717 0 0 6,418,717 

      111     Извршни и законодавни органи         

        22 411 Плате,додаци и накнаде запослених 3,159,053     3,159,053 
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        23 412 Социјални доприноси на терет послодавца 569,959     569,959 

        24 465 Остале дотације и трансфери 433,426     433,426 

        25 413 Накнаде у натури 0     0 

        26 414 Социјална давања запосленим 112,906     112,906 

        27 415 Накнаде запосленим 46,723     46,723 

        28 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        29 421 Стални трошкови 76,363     76,363 

        30 422 Трошкови службених путовања 186,384     186,384 

        31 423 Услуге по уговору 1,580,222     1,580,222 

        32 424 Специјализоване услуге 157,534     157,534 

        33 426 Материјал 96,148     96,148 

          483 Новчане казне       0 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 0 0 0 0 

      111     Извршни и законодавни органи         

    

0602-

0009       ПА 009 -Текућа буџетска резерва 0 0 0 0 

        34 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА       0 

                      

    

0602-

0010       ПА 010 -Стална буџетска резерва 0 0 0 0 

        35 499 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА   0   0 

                      

            свега раздео  3 6,418,717 0 0 6,418,717 

                      

4           ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

                      

  4.01         

Општинска управа без индиректних 

корисника 269,156,916 71,737,720 0 340,894,636 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 60,191,401 0 0 60,191,401 

                      

    

0602-

0001       

ПА 001 - Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 58,720,357 0 0 58,720,357 

      111     Извршни и законодавни органи         

            ТРОШКОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

        36 411 Плате,додаци и накнаде запослених 26,308,348     26,308,348 

        37 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,712,740     4,712,740 
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        38 465 Остале дотације и трансфери 3,210,637     3,210,637 

        39 413 Накнаде у натури 0     0 

        40 414 Социјална давања запосленим 1,909,649     1,909,649 

        41 415 Накнаде запосленим 741,426     741,426 

        42 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        43 421 Стални трошкови 5,783,534     5,783,534 

        44 422 Трошкови службених путовања 318,928     318,928 

        45 423 Услуге по уговору 10,391,235     10,391,235 

        46 424 Специјализоване услуге 85,104     85,104 

        47 425 Текуће поправке и одржавања 248,780     248,780 

        48 426 материјал 4,485,426   0 4,485,426 

        49 482 Порези, обавезне таксе и казне 78,199     78,199 

        50 483 Новчане казне 0     0 

        50/1 485 Новчане казне 54,520     54,520 

        51 512 Куповина опреме 391,831     391,831 

                      

    

0602-

0007       

ПА 0007 - функционисање националних 

савета националних мањина 0 0   0 

                    0 

        52 421 Стални трошкови       0 

        53 481 

Дотација невладиним организацијама-за мађарску 

нациналну мањину       0 

        54 481 

Дотација невладиним организацијама- за ромску 

националну мањину       0 

                      

    

0602-

0013       

ПА 013 - Администрирање изворних прихода 

локалне самоуправе 1,471,045 0 0 1,471,045 

      112     Финансијски и фискални послови         

        55 421 Стални трошкови 1,361,552     1,361,552 

        56 423 Услуге по уговору 109,493     109,493 

                      

    

0602-

0014       ПА 014-ванредна ситуација 0 0 0 0 

      160     

Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту         

        57 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    0501       ПРОГРАМ 17.  ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 0 0 0 0 

      436     Остала енергија         
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0501-

0001       

ПА 0001-Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности 0 0 0 0 

                      

        58 425 Текуће поправке и одржавања       0 

                      

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 11,716,266 0 0 11,716,266 

      810     Услуге спорта и рекреације         

    

1301-

0001       

ПА 001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 8,475,504 0 0 8,475,504 

        59 481 Дотација невладиним организацијама  1,484,274     1,484,274 

        60 481 Дотација невладиним организацијама  326,000     326,000 

        61 481 

Дотација невладиним организацијама -према 

конкусу за спортске програме 6,665,230     6,665,230 

                      

    

1301-

0002       

ПА 002 Подршка предшколском, школском и 

рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури 453,720 0 0 453,720 

        62 481 Дотација невладиним организацијама  453,720.00     453,720 

                      

    

1301-

0005       ПА 005 Спровођење омладинске политике 0 0 0 0 

        63 422 Трошкови службених путовања       0 

        64 426 материјал       0 

                      

    

1301-

п001       ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА 2,787,042 0 0 2,787,042 

        65 423 Услуге по уговору  521,328     521,328 

        66 424 Специјализоване услуге  318,890     318,890 

        67 426 Материјал       0 

        68 481 Дотација невладиним организацијама 1,552,384     1,552,384 

        69/1 425 Капитално одржавање и изградња објеката 394,440     394,440 

        69 512 Куповина опреме       0 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 14,962,817 23,704,301 0 38,667,118 

      820     култура         

    

1201-

0003       

ПА 003 Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског наслеђа 704,970 0 0 704,970 

        70 425 Текуће поправке и одржавање- музеја "КОТАРКА" 450,000     450,000 

        71 463 

Трансфери другим нивоима власти -ЗАВ.  ЗА ЗАШ. 

СП.  КУЛ. ЗРЕЊАН. 254,970     254,970 

        72 463 

Трансфери другим нивоима власти -ЗАВ.  ЗА ЗАШ. 

0     0 
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СП.  КУЛ. НОВИ САД 

        73 463 

Трансфери другим нивоима власти -ИСТОРИЈСКИ 

АРХИВ ЗРЕЊАНИН 0     0 

        74 481 

Дотација невладиним организацијама -верске 

организације 0     0 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 2,340,900     2,340,900 

        75 481 

Дотација невладиним организацијама -према 

конкусу за културу 2,340,900     2,340,900 

                      

    

1201-

П002       

ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од 

значаја 2,490,000 0 0 2,490,000 

        76 481 Дотација невладиним организацијама       0 

        76/1 424 Специјализоване услуге 2,490,000     2,490,000 

                      

    

1201-

П001       ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2,716,101 23,704,301 0 26,420,402 

        77 424 Специјализоване услуге 251,759 7,876,256   8,128,015 

        78 425 Текуће поправке и одржавање 0 500,000   500,000 

        79 511 Капитално одржавање и изградња објеката 2,464,342 14,368,845   16,833,187 

        79/1 512 Куповина опреме   959,200   959,200 

                      

      830     Услуге емитовања и издаваштва         

    

1201-

0004       

ПА 004 Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 6,710,846 0 0 6,710,846 

        80 423 Услуге по уговору  1,260,846     1,260,846 

        81 481 

Дотације невладиним организацијама* Јавни 

конкурси за информисање 5,450,000     5,450,000 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4,355,215 0 0 4,355,215 

      760     Здравство некласификовано на другом месту         

    

1801-

0001       

ПА 001 - Функционисање установа примарне 

здравствне заштите 2,958,082 0 0 2,958,082 

        82 464 Трансфери здравственим организацијама 2,958,082     2,958,082 

    

1801-

0002       ПА 002 - Мртвозорство 159,000 0 0 159,000 

        83 472 Здравствена заштита према посебним прописима 159,000   0 159,000 

    

1801-

0003       

ПА 003 - Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 1,238,133 0 0 1,238,133 

        84 464 Трансфери здравственим организацијама 1,238,133     1,238,133 

                      



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         92 

 

    

1801-

P001       

ПРОЈЕКАТ-репрограмирање дуга Дома 

здравља 0 0 0 0 

        85 464 Трансфери здравственим организацијама       0 

                      

    0901       ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 14,733,106 13,333,395 0 28,066,500 

                      

      020,     Старост 2,230,673 2,068,076 0 4,298,749 

    

0901-

0007       

ПА 0007 - Подршка старим лицима и/или 

особама са инвалидитетом 2,230,673 2,068,076 0 4,298,749 

        86 463 

Трансфер од других новоа власти - Функционисање 

клуба за дневни боравак 882,719     882,719 

        87 463 

Трансфер од других новоа власти -Пројекат помоћ у 

кући -геронто домаћице 1,347,954 2,068,076   3,416,030 

                      

      040.     Породица и деца 16,452,859 1,437,500 0 17,890,359 

    

0901-

0006       ПА 0006 – Подршка деци и породица са децом 4,937,043 1,437,500 0 6,374,543 

        88 463 

Текући трансфери другим нивоима власти-помоћ у 

кући деци са сметњама у развоју 979,113 1,437,500   2,416,613 

        89 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета- рођење 

детета 2,690,000     2,690,000 

        90 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета-Ужина за 

децу у основној школи 1,267,930     1,267,930 

                      

      070,     

Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту          

                      

    

0901-

0001       

ПА 0001 - Подршка материјално угрожених 

лица/породица 6,085,840 9,827,819 0 15,913,659 

        91 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета -учешће у 

проj. Комесаријата за избеглице   9,827,819   9,827,819 

        92 472 

Накнада за социјалну заштиту из буџета - народна 

кухиња 1,008,000     1,008,000 

        93 463 трансфери другим нивоима власти 5,077,840 0 0 5,077,840 

            ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД НОВИ БЕЧЕЈ         

            411000 Плате и накнаде запосленом 1,036,973     1,036,973 

            412000 Соц. Допр. на терет послод. 182,945     182,945 

            414000 Социјал. давања запослен. 217,737     217,737 

            421000   Сталне трошкове 549,590     549,590 

            423000 услуге по уговору 37,347     37,347 

            425000 текуће поправке и одржавање 62,049     62,049 

            426000  Материјал 124,256     124,256 

            465000 Остале донације и трансфери 38,880     38,880 
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            472000 Једнократна помоћ по решењима 2,566,963     2,566,963 

            472000 Трошкови сахрана  243,099     243,099 

            511000 Зграде и грађевински објекти 18,000     18,000 

                      

    

0901-

0003       

ПА 0003 - Подршка социо-хуманитарним 

организацијама  929,151 0 0 929,151 

        94 481 Дотација невладиним организацијама 929,151     929,151 

                      

    

0901-

0005       

ПА 0005 - Подршка реализацији програма 

Црвеног крста 550,399 0 0 550,399 

        95 481 Дотација невладиним организацијама 550,399   0 550,399 

                      

      090,     

Социјална заштита некласификована на 

другом месту         

    

0901-

П001       ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 0 0 0 0 

        96 472 Накнада за социјалну заштиту       0 

                      

    

0901-

П002       ПРОЈЕКАТ – Смештај и исхрана миграната 0 0 0 0 

        97 472 Накнада за социјалну заштиту       0 

        98 511 Зграде и објекти       0 

                      

    2003       ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 15,789,619 0 0 15,789,619 

      920     Средње образовање         

    

2003-

0001       ПА 0001 - Функционисање средњих школа 4,273,803 0 0 4,273,803 

                      

        99 463 Транфери другим нивоима власти 4,273,803 0 0 4,273,803 

            СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ         

            414000 Социјал. давања запослен.       0 

            415000 Накнада за превоз радника 885,745     885,745 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 259,734     259,734 

            421000 Стални трошкови 1,745,606     1,745,606 

            422000 Трошкови путовања 118,638     118,638 

            423000 Услуге по уговору 354,465     354,465 

            425000 Тек. поправке и одржавања 188,503     188,503 

            426000 Материјал 650,997     650,997 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 45,756     45,756 
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            511000  Капитал. Одрж. објеката       0 

            512000 Куповина опреме 24,360     24,360 

            515000 Нематеријална имовина       0 

                      

    

2003-

П001       ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0 

        100 463 Транфери другим нивоима власти       0 

                      

    

0901-

П002       ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању деце 11,515,816 0 0 11,515,816 

        101 472 

Накнада за социјалну заштиту -Превоз ђака 

средњошколаца 6,827,374     6,827,374 

        102 472 

Накнада за социјалну заштиту - домски смештај 

ученика средњих школа 857,891     857,891 

        103 472 Накнада за социјалну заштиту -превоз студената 24,786     24,786 

        104 472 

Накнада за социјалну заштиту -општинске 

стипендије 3,805,765     3,805,765 

                      

    2002       

ПРОГРАМ 9 - Основно образовање и 

васпитање 26,649,922 0 0 26,649,922 

                      

    

2002-

0001       ПА 0001 - Функционисање основних школа 24,592,261 0 0 24,592,261 

      912     Основно образовање         

        105 463 Транфери другим нивоима власти 6,539,643 0 0 6,539,643 

            ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ         

            414000 Соц. давања запосленима       0 

            415000 Накнада за превоз радника 957,545     957,545 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 398,769     398,769 

            421000 Стални трошкови 2,833,706     2,833,706 

            422000 Трошкови путовања 387,567     387,567 

            423000 Услуге по уговору 494,318     494,318 

            424000 Специјализоване услуге 45,159     45,159 

            425000 Тек. поправке и одржавања 129,082     129,082 

            426000 Материјал 935,208     935,208 

            482000 Пор.обавезне таксе и казне 93,702     93,702 

            483000 Новч. Казне по реш. Суда       0 

            512000 Куповина опреме 264,588     264,588 

                    0 

        106 463 Транфери другим нивоима власти 5,459,761 0 0 5,459,761 
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            ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ" Н. БЕЧЕЈ       0 

            415000 Накнада за превоз радника 324,614.19     324,614 

            416000 Награде, бонуси и остали расходи 559,628     559,628 

            421000 Стални трошкови 2,462,770     2,462,770 

            422000 Трошкови путовања 302,788     302,788 

            423000 Услуге по уговору 329,207     329,207 

            425000 Тек. поправке и одржавања 132,985     132,985 

            426000 Материјал 1,233,044     1,233,044 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 71,526     71,526 

            512000 Куповина опреме 43,200     43,200 

                      

        107 463 Транфери другим нивоима власти 5,951,252 0 0 5,951,252 

            ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н. МИЛОШЕВО         

            414000 Социј. давања запосленима 77,927.00     77,927 

            415000 Накнада за превоз радника 941,612     941,612 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 284,646     284,646 

            421000 Стални трошкови 2,446,569     2,446,569 

            422000 Трошкови путовања 250,125     250,125 

            423000 Услуге по уговору 370,893     370,893 

            424000 Специјализоване услуге 92,899     92,899 

            425000 Тек. поправке и одржавања 273,208     273,208 

            426000 Материјал 1,038,970     1,038,970 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 19,934     19,934 

            483000 Новч. Казне по реш. Суда 92,164     92,164 

            512000 Куповина опреме 46,795     46,795 

            515000 -куповина књига 15,510     15,510 

                      

        108 463 Транфери другим нивоима власти 3,675,591 0 0 3,675,591 

            ОШ "С. МИЛАН УЧА" КУМАНЕ         

            414000 Социј. давања запосленима       0 

            415000 Накнада за превоз радника 930,240     930,240 

            416000 Наг., бон. и остали расходи       0 

            421000 Стални трошкови 1,584,731     1,584,731 

            422000 Трошкови путовања 137,202     137,202 

            423000 Услуге по уговору 82,059     82,059 

            424000 Специјализоване услуге 62,742     62,742 
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            425000 Тек. поправке и одржавања 51,667     51,667 

            426000 Материјал 484,669     484,669 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 42,400     42,400 

            512000 Куповина опреме 299,880     299,880 

                    0 

`       109 463 Транфери другим нивоима власти 2,966,013 0 0 2,966,013 

            ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" БОЧАР         

            414000 Социј. давања запосленима       0 

            415000 Накнада за превоз радника 719,440     719,440 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 190,158     190,158 

            421000 Стални трошкови 848,100     848,100 

            422000 Трошкови путовања 201,184     201,184 

            423000 Услуге по уговору 204,295     204,295 

            425000 Тек. поправке и одржавања 16,320     16,320 

            426000 Материјал 588,591     588,591 

            482000 Пор. обавезне таксе и казне 6,234     6,234 

            424000 Специјализоване услуге       0 

            512000 Куповина опреме 191,691     191,691 

                      

    

2002-

П001       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0 

        110 463 Капитални транфери другим нивоима власти       0 

        111 511 Капитално изградња и одржавање зграда и објеката       0 

                      

    

2002-

П002       

ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 

ОБРАЗОВАЊА 2,057,662 0 0 2,057,662 

        112 422 Трoш. превоза ђака основне школе 1,754,614     1,754,614 

        113 424 Специјализоване услуге       0 

        114 426 Материјал 303,048     303,048 

                      

    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 19,192,846 7,307,523 0 26,500,369 

      451     Друмски саобраћај          

    

0701-

0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ 2,288,730 410,000 0 2,698,730 

        115 424 Специјализоване услуге 2,288,730 410,000   2,698,730 

                      

    

0701-

0002       

ПА 0002 - Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 15,445,347 6,897,523 0 22,342,870 
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        116 425 Текуће поправке и одржавање 7,435,010     7,435,010 

        117 511 Капитално изградња и одржавање зграда и објеката 8,010,338 6,897,523   14,907,860 

                      

    

0701-

П001       ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 1,295,969 0 0 1,295,969 

        118 425 Текуће поправке и одржавање  1,295,969     1,295,969 

      360     

Јавни ред и безбедност некласификов. на 

другом месту         

    

0701-

0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ*савет за безбедност 

саобраћаја 162,800 0 0 162,800 

        119 423 Услуге по уговору   0   0 

        120 425 Текуће поправке и одржавање  162,800     162,800 

        121 512 Куповина опреме       0 

                      

    0401       ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3,507,019 639,520 0 4,146,539 

      500     заштита животне средине         

    

0401-

0001       

ПА 001 - Управљање заштитом животне 

средине 0 0 0 0 

        122 425 Специјализоване услуге       0 

                      

    

0401-

0002       

ПА 002 - Праћење квалитета елемената  

животне  средине   662,353 639,520 0 1,301,873 

        123 424 Специјализоване услуге 662,353 639,520 0 1,301,873 

                      

    

0401-

0003       ПА 003- Заштита природе  569,664 0 0 569,664 

        124 424 Специјализоване услуге 569,664     569,664 

                      

    

0401-

0004       ПА 006 - Управљање отпадним водама  2,275,003 0 0 2,275,003 

        125 425 Текуће поправке и одржавања 2,275,003     2,275,003 

        126 511 Капитално изградња и одржавање зграда и објеката       0 

                      

    

0401-

0005       ПА 005 - Управљање комуналним отпадом  0 0 0 0 

        127 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    

0401-

0006       ПА 006 - Управљање осталим врстама отпада  0 0 0 0 

        128 424 Специјализоване услуге       0 
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    0101       

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 15,616,016 2,263,544 0 17,879,560 

      421     

Радови на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта         

    

0101-

0001       

ПА 0001 - Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници  2,530,638 0 0 2,530,638 

        129 424 Специјализоване услуге  1,535,424     1,535,424 

        130 481 Дотација удуржењима грађана  995,214     995,214 

                      

    

0101-

П001       ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ 125,850 0 0 125,850 

        131 424 Специјализоване услуге  125,850     125,850 

        132 426 материјал 0     0 

                      

    

0101-

П002       

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 7,800,000 0 0 7,800,000 

        133 425 текуће поправке и одржавања 7,800,000     7,800,000 

                      

    

0101-

П003       

ПРОЈЕКАТ -  ИЗРАДА АТАРСКИХ ПУТЕВА И 

ПРОПУСТА 450,000 0 0 450,000 

        134 425 текуће поправке и одржавања 450,000     450,000 

                      

    

0101-

П004       ПРОЈЕКАТ -  ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА 2,934,835 0 0 2,934,835 

        135 424 Специјализоване услуге  2,934,835     2,934,835 

          512 опремање службе       0 

                      

    

0101-

П005       

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ И 

СТУДИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 0 0 0 0 

        136 424 Специјализоване услуге        0 

                      

    

0101-

П009       

ПРОЈЕКАТ - Изградње објекта за нешкодљиво 

уклањање животиња 0 0 0 0 

          511 Изградња објеката       0 

                      

    

0101-

П006       

ПРОЈЕКАТ - функционисање ватрогасне 

службе 1,339,265 2,263,544 0 3,602,809 

        137 425 текуће поправке и одржавање опреме и објеката 42,000     42,000 

        138 426 материјал 99,999     99,999 

        139 511 Капитално одржавање објеката 1,197,266 2,263,544   3,460,810 
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0101-

П007       

ПРОЈЕКАТ - функционисање противграде 

одбране 435,428 0 0 435,428 

        140 424 Специјализоване услуге  435,428     435,428 

        141 426 материјал       0 

                      

    

0101-

П008       

ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске зоне у 

Куману 0 0 0 0 

        142 511 Изградња објеката       0 

                      

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 20,518,495 600,000 0 21,118,495 

      473     Развој туризма       0 

    

1502-

0002       ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА 2,041,470 0 0 2,041,470 

        143 423 Услуге по уговору 2,041,470     2,041,470 

                      

    

1502-

П005       ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину 18,477,025 600,000 0 19,077,025 

        144 421 Стални трошкови 4,018,200     4,018,200 

        145 423 Услуге по уговору 683,156 600,000.00   1,283,156 

        146 424 Специјализоване услуге 13,611,629     13,611,629 

        147 426 материјал 164,040 0   164,040 

                      

    

1502-

п006       ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 0 0 0 0 

        148 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    1501       ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3,839,970 0 0 3,839,970 

      474     вишенаменски развојни пројекти         

                      

    

1501-

0002       

ПА 002 – Мере активне политике 

запошљавања 3,764,970 0 0 3,764,970 

        149 424 Специјализоване услуге 554,970     554,970 

        150 426 материјал 0     0 

        151 463 Транфери другим нивоима власти 3,210,000     3,210,000 

                      

    

1501-

п001       ИПА ПРОЈЕКТИ 75,000 0 0 75,000 

        152 424 Специјализоване услуге 75,000     75,000 

        153 485 Накнада штете       0 

                      



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         100 

 

    

1501-

П002       

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ 

ПРИВРЕДИ 0 0 0 0 

        154 465 Остале донације и трансфери       0 

                      

    1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 46,823,459 21,809,438 0 68,632,897 

                      

      620     Развој заједнице         

                      

    

1102-

0002       

ПА 002 - Одржавање јавних зелених 

површина 2,994,266 0 0 2,994,266 

        155 424 Специјализоване услуге 2,994,266     2,994,266 

                      

    

1102-

0003       

ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 753,784 0 0 753,784 

        156 424 Специјализоване услуге 753,784     753,784 

                      

    

1102-

0004       ПА 0004 - Зоохигијена 7,331,208 0 0 7,331,208 

        157 424 Специјализоване услуге 5,448,708     5,448,708 

        158 485 Вансудска поравнања 1,882,500     1,882,500 

                      

    

1102-

0005       

ПА 005 - Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 455,861 0 0 455,861 

        159 424 Специјализоване услуге 455,861     455,861 

                      

    

1102-

0006       ПА 006 - државање гробаља и погребне услуге 4,232,867 0 0 4,232,867 

        160 425 Текуће поправке и одржавања 2,787,753     2,787,753 

        161 511 Капитално одржавање и изградња објеката 1,445,115     1,445,115 

                      

    

1102-

0009       ПА 0009 - Остале комуналне услуге 1,105,982 0 0 1,105,982 

        162 424 Специјализоване услуге 1,105,982     1,105,982 

                      

      630     Водоснабдевање         

    

1102-

0008       

ПА 008 - Управљање и снабдевање водом за 

пиће 14,033,538 21,809,438 0 35,842,976 

        163 425 Текуће поправке и одржавања 3,354,918     3,354,918 

        164 511 Капитално одржавање и изградња објеката 10,678,621 21,809,438   32,488,059 
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1102-

П001       ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ЕКО ЧЕСМЕ У КУМАНУ 0 0 0 0 

        165 424 Специјализоване услуге       0 

                      

      640     Улична расвета         

    

1102-

0001       

ПА 001 - Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 15,915,952 0 0 15,915,952 

        166 421 Стални трошкови-улична расвета-снабдевање 11,913,891     11,913,891 

        167 425 Текуће поправке и одржавања 1,583,563     1,583,563 

        168 426 материјал 1,730,301     1,730,301 

        168/1 441 Отплата камата 497,839     497,839 

        169 511 Капитално одржавање и изградња објеката 190,357     190,357 

                      

    1101       

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 11,260,764 2,080,000 0 13,340,764 

                    0 

      620     Развој заједнице       0 

                      

    

1101-

0001       

ПА 001 - Просторно и урбанистичко 

планирање 1,204,703 0 0 1,204,703 

        170 424 Специјализоване услуге 1,204,703     1,204,703 

        171 482 Порези, обавезне таксе и казне 0     0 

        172 511 Пројектно планирање 0     0 

                      

    

1101-

0002       

ПА 002 - Спровођење урбанистичких и 

просторних планова  6,709,205 2,080,000 0 8,789,205 

        173 424 Специјализоване услуге 2,157,306     2,157,306 

        174 424 Специјализоване услуге 4,551,898 2,080,000   6,631,898 

                      

    

1101-

0003       

ПА 003 - Управљање грађевинским 

земљиштем 3,346,856 0 0 3,346,856 

        175 511 Капитално одржавање и изградња објеката 3,346,756     3,346,756 

        175/1 515 Остала нематеријална основна средства 100     100 

                      

            ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 110,092,755 5,912,017 2,386,000 118,390,772 

                      

  4.02         ПУ "ПАВА СУДАРСКИ" НОВИ БЕЧЕЈ 42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 

      911     Предшколско образовање         

    2001       

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 
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2001-

0001       

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 

        176 411 Плате,додаци и накнаде запослених 25,847,117     25,847,117 

        177 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,599,708     4,599,708 

        178 465 остале дотације и трансфери 190,210     190,210 

        179 413 Накнада у натури 0     0 

        180 414 Социјална давања запосленим 1,106,761   390,000 1,496,761 

        181 415 Накнаде запосленим 278,507     278,507 

        182 416 Награде, бонуси и остали расходи 545,968     545,968 

        183 421 Стални трошкови 2,969,519   74,000 3,043,519 

        184 422 Трошкови службених путовања 147,605   1,000 148,605 

        185 423 Услуге по уговору 212,282   1,075,000 1,287,282 

        186 424 Специјализоване услуге 700,458   4,000 704,458 

        187 425 Текуће поправке и одржавања 554,088     554,088 

        188 426 материјал 5,171,755     5,171,755 

          481 Дотације невладиним организац.       0 

        189 482 Порези, обавезне таксе и казне 70,058     70,058 

        190 512 Куповина опреме       0 

                      

    

2001-

П001       

ПРОЈЕКАТ - КАПИТАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ОБЈЕКАТА 0 0 0 0 

        191 511 Зграде и грађевински објекти       0 

                      

  4.03         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ 5,886,318 23,000 25,000 5,934,318 

      820     КУЛТУРА         

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 5,886,318 23,000 25,000 5,934,318 

                      

    

1201-

0001       

ПА 0001 – Функционисање локалних установа 

културе 5,886,318 23,000 25,000 5,934,318 

        192 411 Плате,додаци и накнаде запослених 3,249,079     3,249,079 

        193 412 Социјални доприноси на терет послодавца 585,243     585,243 

        194 465 остале дотације и трансфери 397,874     397,874 

        195 413 Накнада у натури 0     0 

        196 414 Социјална давања запосленим 80,452     80,452 

        197 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        198 421 Стални трошкови 485,478   11,000 496,478 
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        199 422 Трошкови службених путовања 52,598     52,598 

        200 423 Услуге по уговору 373,194     373,194 

        201 424 Специјализоване услуге 291,775   4,000 295,775 

        202 425 Текуће поправке и одржавања 56,880     56,880 

        203 426 материјал 108,299     108,299 

        204 512 Куповина опреме 15,600     15,600 

        205 515 Нематеријална основна средстава 189,845 23,000 10,000 222,845 

                      

  4.04         ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 10,783,729 200,000 284,000 11,267,729 

      820     КУЛТУРА         

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 10,783,729 200,000 284,000 11,267,729 

                      

    

1201-

0001       

ПА 0001 – Функционисање локалних установа 

културе 10,783,729 200,000 284,000 11,267,729 

        206 411 Плате,додаци и накнаде запослених 4,192,110     4,192,110 

        207 412 Социјални доприноси на терет послодавца 749,586     749,586 

        208 465 остале дотације и трансфери 468,150     468,150 

        209 413 Накнада у натури 0     0 

        210 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        211 415 Накнаде за запослене 174,582     174,582 

        212 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        213 421 Стални трошкови 1,654,404   42,000 1,696,404 

        214 422 Трошкови службених путовања 69,760     69,760 

        215 423 Услуге по уговору 822,397   155,000 977,397 

        216 424 Специјализоване услуге 1,401,369 200,000 43,000 1,644,369 

        217 425 Текуће поправке и одржавања 830,544     830,544 

        218 426 материјал 276,732   21,000 297,732 

        219 482 Порези, обавезне таксе и казне 0     0 

        220 511 

Капитално одржавање објеката*реконструкција 

фасаде 0     0 

        221 512 Куповина опреме 144,096   23,000 167,096 

                      

  4.05         

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

"ЈЕДИНСТВО" НОВИ БЕЧЕЈ 4,005,712 0 0 4,005,712 

      810     Услуге спорта и рекреације         

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 4,005,712 0 0 4,005,712 
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1301-

0004       

ПА 004-Функционисање локалних спортских 

установа 4,005,712 0 0 4,005,712 

        222 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1,929,375     1,929,375 

        223 412 Социјални доприноси на терет послодавца 346,542     346,542 

        224 465 остале дотације и трансфери 89,564     89,564 

        225 413 Накнаде у натури 0     0 

        226 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        227 421 сталне трошкове  472,623     472,623 

        228 422 Трошкови службених путовања 3,200     3,200 

        229 423 Услуге по уговору 308,966     308,966 

        230 424 Специјализоване  услуге 0     0 

        231 425 Текуће поправке и одржавања 663,803     663,803 

        232 426 материјал 145,898     145,898 

        233 482 Порези, обавезне таксе и казне 3,251     3,251 

        234 511 Улагања у објекте 0     0 

        235 512 Улагања у опрему 42,490     42,490 

                      

  4.06         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ  11,687,518 2,030,000 71,000 13,788,518 

      473     Туризам         

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 11,687,518 2,030,000 71,000 13,788,518 

                      

    

1502-

0001       ПА 0001 - управљање развојем туризма 7,089,183 2,030,000 71,000 9,190,183 

        236 411 Плате,додаци и накнаде запослених 2,437,187     2,437,187 

        237 412 Социјални доприноси на терет послодавца 425,719     425,719 

        238 465 остале дотације и трансфери 290,999     290,999 

        239 413 Накнада у натури 0     0 

        240 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        241 415 Накнаде за запослене 0     0 

        242 421 Стални трошкови 333,629   17,000 350,629 

        243 422 Трошкови службених путовања 117,157   6,000 123,157 

        244 423 Услуге по уговору 1,475,034   18,000 1,493,034 

        245 424 Специјализоване услуге 770,126 2,030,000 14,000 2,814,126 

        246 425 Текуће поправке и одржавања 69,503     69,503 

        247 426 материјал 1,086,853   13,000 1,099,853 

        248 485 Новчане казне 0     0 

        249 482 Порези, обавезне таксе и казне 12,281   3,000 15,281 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         105 

 
        250 512 Машине и опрема 70,695     70,695 

                      

    

1502-

0002       ПА 0002 - туристичка промоција 838,373 0 0 838,373 

        251 421 Стални трошкови 123,684.00     123,684 

        252 423 Услуге по уговору 714,688.86     714,689 

                      

    

1502-

П001       ПРОЈЕКАТ - ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ ДАНИ 1,322,315 0 0 1,322,315 

        253 421 Стални трошкови 808,000     808,000 

        254 422 Трошкови службених путовања 0     0 

        255 423 Услуге по уговору 312,772     312,772 

        256 424 Специјализоване услуге 151,543     151,543 

        257 426 материјал 50,000     50,000 

           

    

1502-

П002       ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ 1,898,817 0 0 1,898,817 

        258 421 Стални трошкови 396,000     396,000 

        259 422 Трошкови службених путовања 0     0 

        260 423 Услуге по уговору 483,918     483,918 

        261 424 Специјализоване услуге 499,000     499,000 

        262 426 материјал 519,899     519,899 

    

1502-

П003       

ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА 

МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА 538,830 0 0 538,830 

        263 424 Специјализоване услуге 36,435.05     36,435 

        264 425 Текуће поправке и одржавања 502,395.05     502,395 

                      

    

1502-

П004       ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА СТАЗЕ ЗДРАВЉА 0 0 0 0 

        265 423 Услуге по уговору       0 

        266 426 материјал       0 

                      

            ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКОГ КАМПА 0 0 0 0 

        267 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

  4.07         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ 19,681,827 100,000 395,000 20,176,827 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 10,893,951 100,000 395,000 11,388,951 
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0602-

0002       ПА 0002 - Функционисање месних заједница 10,893,951 100,000 395,000 11,388,951 

                      

            средства буџета општине 3,405,527 100,000 0 3,505,527 

      133     Остале опште услуге         

        268 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1,791,934     1,791,934 

        269 412 Социјални доприноси на терет послодавца 317,973     317,973 

        270 465 Остале дотације и трансфери 205,238     205,238 

        271 414 Социјална давања запосленом 0     0 

        272 423 Услуге по уговору 1,090,383 100,000   1,190,383 

                      

            

средства самодоприноса и других прихода 

месне заједнице по свим функцијама и 

програмима 16,276,300 0 395,000 16,671,300 

                      

      620     Развој заједнице 7,488,424 0 395,000 7,883,424 

        273 421 Стални трошкови 960,154   35,000 995,154 

        274 422 Трошкови службених путовања 15,000   30,000 45,000 

        275 423 Услуге по уговору 1,033,404   177,000 1,210,404 

        276 424 Специјализоване услуге 1,994,910   10,000 2,004,910 

        277 425 Текуће поправке и одржавање 1,519,784     1,519,784 

        278 426 Материјал 1,865,595   134,000 1,999,595 

        279 472 Једнократне помоћи 92,700     92,700 

        280 482 Порези, обавезне таксе и казне 6,877   9,000 15,877 

        281 511 Изградња зграда и објеката       0 

        282 512 Машине и опрема 0     0 

                      

    1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 555,349 0 0 555,349 

                      

    

1102-

0009       ПА 0009 - Остале комуналне услуге 555,349 0 0 555,349 

        283 425 Текуће поправке и одржавање 555,349     555,349 

                      

    0401       ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 0 0 0 

                      

    

0401-

0004       ПА 004 - Управљање отпадним водама 0 0 0 0 

      520     Управљање отпадним водама         

        284 511 Изградња зграда и објеката       0 
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    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 3,129,221 0 0 3,129,221 

                      

    

0701-

0002       

ПА 0002 - Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 3,129,221 0 0 3,129,221 

      451     Друмски саобраћај          

        285 511 Капитално изградња и одржавање зграда и објеката 3,129,221     3,129,221 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0 0 0 0 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 0 0 0 0 

      760     Здравство некласификовано на другом месту 0 0 0 0 

        286 464 Трансфери здравственим организацијама       0 

                      

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 3,808,013 0 0 3,808,013 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 3,808,013 0 0 3,808,013 

      810     Услуге рекреације и спорта 3,808,013 0 0 3,808,013 

        287 425 Текуће поправке и одржавање 680,000     680,000 

        288 481 дотације невладиним организацијама 3,128,013     3,128,013 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1,295,293 0 0 1,295,293 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 1,295,293 0 0 1,295,293 

      820     Услуге културе 1,295,293 0 0 1,295,293 

        289 481 дотације невладиним организацијама 1,295,293     1,295,293 

                      

  4.08         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО 9,349,648 0 0 9,349,648 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 6,518,030 0 0 6,518,030 

                      

    

0602-

0002       ПА 0002 - Функционисање месних заједница 6,518,030 0 0 6,518,030 

                      

            средства буџета општине 2,036,948 0 0 2,036,948 
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      133     Остале опште услуге 2,036,948 0 0 2,036,948 

        290 411 Плате,додаци и накнаде запослених 1,573,748     1,573,748 

        291 412 Социјални доприноси на терет послодавца 289,287     289,287 

        292 465 Остале дотације и трансфери 125,402     125,402 

        293 414 Социјална давања запосленом 0     0 

        294 416 Награде и бонуси 48,511     48,511 

        295 423 Услуге по уговору 0.00     0 

                      

            

средства самодоприноса и других прихода 

месне заједнице по свим функцијама и 

програмима 7,312,701 0 0 7,312,701 

                      

      620     Развој заједнице 4,481,082 0 0 4,481,082 

        296 421 Стални трошкови 803,905     803,905 

        297 422 Трошкови службених путовања 0     0 

        298 423 Услуге по уговору 1,482,224     1,482,224 

        299 424 Специјализоване услуге 1,056,785     1,056,785 

        300 425 Текуће поправке и одржавање 196,943     196,943 

        301 426 Материјал 363,118     363,118 

        302 481 дотације невладиним организацијама 0     0 

        303 482 Порези, обавезне таксе и казне 71,807     71,807 

        304 483 Новчане казне  0     0 

        305 511 Изградња зграда и објеката 20,000     20,000 

        306 512 Машине и опрема 486,300     486,300 

                      

    0401       ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 0 0 0 

                      

    

0401-

0004       ПА 004 - Управљање отпадним водама 0 0 0 0 

        307 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    1102       ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 0 0 0 0 

                      

    

1102-

0006       ПА 006 - Одржавање гробаља и погребне услуге 0 0 0 0 

        308 511 Изградња зграда и објеката       0 
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1102-

0008       ПА 008 - Управљање и снабдевање водом за пиће 0 0 0 0 

        309 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    1101       

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 0 0 0 0 

                      

    

1101-

0002       

ПА 002 - Спровођење урбанистичких и 

просторних планова  0 0 0 0 

        310 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0 0 0 0 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 0 0 0 0 

      760     Здравство некласификовано на другом месту 0 0 0 0 

        311 464 Трансфери здравственим организацијама       0 

                      

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1,249,794 0 0 1,249,794 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 1,249,794 0 0 1,249,794 

      810     Услуге рекреације и спорта 1,249,794 0 0 1,249,794 

        312 481 дотације невладиним организацијама 1,249,794     1,249,794 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 1,581,825 0 0 1,581,825 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 1,581,825 0 0 1,581,825 

      820     Услуге културе 1,581,825 0 0 1,581,825 

        313 481 дотације невладиним организацијама 1,581,825     1,581,825 

                      

  4.09         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ 3,349,111 3,559,017 3,000 6,911,128 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 3,349,111 0 3,000 3,352,111 

                      

    

0602-

0002       ПА 0002 - Функционисање месних заједница 3,349,111 0 3,000 3,352,111 

                      

            средства буџета општине 1,332,301 0 0 1,332,301 
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      133     Остале опште услуге 1,332,301 0 0 1,332,301 

        314 411 Плате,додаци и накнаде запослених 783,412     783,412 

        315 412 Социјални доприноси на терет послодавца 140,231     140,231 

        316 465 Остале дотације и трансфери 99,098     99,098 

        317 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        318 416 Награде и бонуси 0     0 

        319 423 Услуге по уговору 309,560     309,560 

                      

            

средства самодоприноса и других прихода 

месне заједнице по свим функцијама и 

програмима 2,016,810 3,559,017 3,000 5,578,827 

                      

      620     Развој заједнице 2,016,810 0 3,000 2,019,810 

        320 421 Стални трошкови 469,258   3,000 472,258 

        321 422 Трошкови службених путовања 0     0 

        322 423 Услуге по уговору 139,477     139,477 

        323 424 Специјализоване услуге 323,471     323,471 

        324 425 Текуће поправке и одржавање 147,301     147,301 

        325 426 Материјал 344,052     344,052 

        326 472 Накнада за социјалну заштиту 57,000     57,000 

        327 481 дотације невладиним организацијама 486,873     486,873 

        328 482 Порези, обавезне таксе и казне 13,520     13,520 

        330 512 Машине и опрема 35,858     35,858 

                      

    0401       ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 3,559,017 0 3,559,017 

                      

    

0401-

0006       ПА 006 -Управљање осталим врстама отпада  0 3,559,017 0 3,559,017 

        329 511 Изградња зграда и објеката   3,559,017   3,559,017 

                      

    1801       ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 0 0 0 0 

                      

    

1801-

0003       

ПА 0003 – спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 0 0 0 0 

      760     Здравство некласификовано на другом месту         

        331 464 Трансфери здравственим организацијама       0 
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    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 0 0 0 0 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 0 0 0 0 

      810     Услуге рекреације и спорта 0 0 0 0 

        332 481 дотације невладиним организацијама       0 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0 0 0 0 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 0 0 0 0 

      820     Услуге културе 0 0 0 0 

        333 481 дотације невладиним организацијама       0 

                      

  4.10.         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР 2,954,856 0 64,000 3,018,856 

                      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ 2,329,859 0 13,000 2,342,859 

                      

    

0602-

0002       ПА 0002 - Функционисање месних заједница 2,329,859 0 13,000 2,342,859 

                      

            средства буџета општине 1,057,367 0 0 1,057,367 

                      

      133     Остале опште услуге 1,057,367 0 0 1,057,367 

        334 411 Плате,додаци и накнаде запослених       0 

        335 412 Социјални доприноси на терет послодавца       0 

        336 465 Остале дотације и трансфери       0 

        337 423 Услуге по уговору 1,057,367     1,057,367 

        338 426 Материјал 0     0 

                      

            

средства самодоприноса и других прихода 

месне заједнице по свим функцијама и 

програмима 1,897,490 0 64,000 1,961,490 

                      

      620     Развој заједнице 1,272,492 0 13,000 1,285,492 

        339 421 Стални трошкови 369,513 0 6,000 375,513 

        340 422 Трошкови службених путовања 0 0 0 0 

        341 423 Услуге по уговору 236,349 0 7,000 243,349 

        342 424 Специјализоване услуге 201,168 0 0 201,168 
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        343 425 Текуће поправке и одржавање 237,075 0 0 237,075 

        344 426 Материјал 204,624 0 0 204,624 

        345 441 Отплата камата 818 0 0 818 

        346 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 0 0 

        347 482 Порези, обавезне таксе и казне 3,660 0 0 3,660 

        348 483 Новчане казне по решењу судова 0 0 0 0 

        349 511 Кап. изг. и одржавање зграда и објеката 0     0 

        350 512 Машине и опрема 19,285     19,285 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0 0 0 0 

                      

    

1201-

0002       

ПА 002 - Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 0 0 0 0 

      820     Услуге културе         

        351 481 Дотације невладиним организацијама       0 

                      

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 624,998 0 51,000 675,998 

                      

    

1301-

0001       

ПА 001 - Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 624,998 0 51,000 675,998 

      810     Услуге рекреације и спорта         

        352 481 Дотације невладиним организацијама 624,998   51,000 675,998 

        353 511 Кап. изг. и одржавање зграда и објеката       0 

                      

            Укупно раздео 4 379,249,671 77,649,737 2,386,000 459,285,408 

                      

            УКУПНИ РАСХОДИ 410,926,299 77,649,737 2,386,000 490,962,036 

 

 

Члан 5. 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према програмима износе у динарима: 
 

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

 

           
Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

Средства из 

других 

нивоа 

власти 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 
Програм 

 

Програмс

ка 

активност

/  

Пројекат 
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1 2 3 4   6 7 

1101   Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 11,260,764 2,080,000 0 13,340,764 

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање  1,204,703 0 0 1,204,703 

  1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова  6,709,205 2,080,000 0 8,789,205 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем  3,346,856 0 0 3,346,856 

  1101-0004 Социјално становање        0 

1102   Програм 2.  Комуналне делатности 47,378,809 21,809,438 0 69,188,247 

  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем  15,915,952 0 0 15,915,952 

  1102-0002 Одржавање јавних зелених површина  2,994,266 0 0 2,994,266 

  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене  753,784 0 0 753,784 

  1102-0004 Зоохигијена   7,331,208 0 0 7,331,208 

  1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца  455,861 0 0 455,861 

  1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге  4,232,867 0 0 4,232,867 

  1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије         

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће  14,033,538 21,809,438 0 35,842,976 

  1102-0009 Остале комуналне услуге  1,661,331 0 0 1,661,331 

  1102-П001 ПРОЈЕКАТ - израда еко чесме у Куману 0 0 0 0 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 3,839,970 0 0 3,839,970 

  1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       0 

  1501-0002 Мере активне политике запошљавања  3,764,970 0 0 3,764,970 

  1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва         

  1501-П001 ИПА ПРОЈЕКАТ 75,000 0 0 75,000 

  1501-П002 

ПРОЈЕКАТ - Средства од других нивоа власти за 

финансијску подршку привреди 
0 0 0 0 

1502   Програм 4.  Развој туризма 32,206,013 2,630,000 71,000 34,907,013 

  1502-0001 Управљање развојем туризма 7,089,183 2,030,000 71,000 9,190,183 

  1502-0002 Туристичка промоција 2,879,843 0 0 2,879,843 

  1502-П001 ПРОЈЕКАТ - Великогоспоински дани 1,322,315 0 0 1,322,315 

  1502-П002 ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ 1,898,817 0 0 1,898,817 

  1502-П003 ПРОЈЕКАТ - одржавање музејских објеката 538,830 0 0 538,830 

    ПРОЈЕКАТ - изградња туристичког кампа 0 0 0 0 

  1502-П004 ПРОЈЕКАТ - изградња стазе здравља 0 0 0 0 

  1502-П005 ПРОЈЕКАТ - Дани од значаја за општину 18,477,025 600,000 0 19,077,025 

  1502-П006 ПРОЈЕКАТ -Војводина СПА 0 0 0 0 
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0101   Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 15,616,016 2,263,544 0 17,879,560 

  

0101-0001 Подршка  за  спровођење  пољопривредне  политике  у  

локалној заједници 
2,530,638 0 0 2,530,638 

  0101-0002 Мере подршке руралном развоју         

  0101-П001 ПРОЈЕКАТ - пошумљавање 125,850 0 0 125,850 

  0101-П002 ПРОЈЕКАТ - одводњавање пољопривредног земљишта 7,800,000 0 0 7,800,000 

  0101-П003 ПРОЈЕКАТ - израда атарских путева 450,000 0 0 450,000 

  0101-П004 ПРОЈЕКАТ -  пољочуварска служба 2,934,835 0 0 2,934,835 

  0101-П005 ПРОЈЕКАТ - контрола плодности 0 0 0 0 

  0101-П006 ПРОЈЕКАТ - функционисање ватрогасне службе 1,339,265 2,263,544 0 3,602,809 

  0101-П007 ПРОЈЕКАТ - функционисање противградне одбране 435,428 0 0 435,428 

  0101-П008 ПРОЈЕКАТ - Изградње фармерске зоне у Куману 0 0 0 0 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 3,507,019 4,198,537 0 7,705,556 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине 0 0 0 0 

  0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 662,353 639,520 0 1,301,873 

  0401-0003 Заштита природе 569,664 0 0 569,664 

  0401-0004 Управљање отпадним водама  2,275,003 0 0 2,275,003 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом  0 0 0 0 

  0401-0006 Управљање осталим врстама отпада  0 3,559,017 0 3,559,017 

0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
22,322,067 7,307,523 0 29,629,589 

  0701-0001 Управљање саобраћајем  2,451,530 410,000 0 2,861,530 

  0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 18,574,568 6,897,523 0 25,472,090 

  0701-0003 Управљање јавним паркиралиштима        0 

  0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника        0 

  0701-П001 ПРОЈЕКАТ -Зимска служба 1,295,969 0 0 1,295,969 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 

  2001-П001 ПРОЈЕКАТ - капитална реконструкција објеката 0 0 0 0 

2002   Програм 9.  Основно образовање 26,649,922 0 0 26,649,922 

  2002-0001 Функционисање основних школа 24,592,261 0 0 24,592,261 

  2002-П001 ПРОЈЕКАТ - реконструкција кабинета за наставу 0 0 0 0 

  2002-П002 ПРОЈЕКАТ - ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА 2,057,662 0 0 2,057,662 

2003   Програм 10. Средње образовање 15,789,619 0 0 15,789,619 
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  2003-0001 Функционисање средњих школа 4,273,803 0 0 4,273,803 

  2003-П001 ПРОЈЕКАТ -ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ 0 0 0 0 

  2003-П002 ПРОЈЕКАТ -Подршка образовању деце 11,515,816 0 0 11,515,816 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 14,733,106 13,333,395 0 28,066,500 

  0901-0001 Социјалне помоћи 6,085,840 9,827,819 0 15,913,659 

  0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја       0 

  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 929,151 0 0 929,151 

  0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге         

  0901-0005 Активности Црвеног крста 550,399 0 0 550,399 

  0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 4,937,043 1,437,500 0 6,374,543 

  
0901-0007 

Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом  
2,230,673 2,068,076 0 4,298,749 

  0901-П001 ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ 0 0 0 0 

  0901-П002 ПРОЈЕКАТ – Смештај и исхрана миграната 0 0 0 0 

1801   Програм 12.  здравствена заштита 4,355,215 0 0 4,355,215 

  1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 2,958,082 0 0 2,958,082 

  1801-0002 Мртвозорство   159,000 0 0 159,000 

  1801-0003 Спровођење активности  из области друштвене бриге за 

јавно здравље 
1,238,133 0 0 1,238,133 

  1801-П001 Пројекат-репрограмирање дуга Дома здравља 0 0 0 0 

1201   Програм 13.  Развој културе 34,509,982 23,927,301 309,000 58,746,283 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  16,670,047 223,000 309,000 17,202,047 

  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 5,218,018 0 0 5,218,018 

  

1201-0003 

Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа  
704,970 0 0 704,970 

  

1201-0004 

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 
6,710,846 0 0 6,710,846 

  

1201-0005 

Унапређење јавног информисања на језицима 

националних мањина  
      0 

  1201-0006 Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом        0 

  1201-П001 ПРОЈЕКАТ -ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2,716,101 23,704,301 0 26,420,402 

  1201-П002 ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од значаја 2,490,000 0 0 2,490,000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 21,404,783 0 51,000 21,455,783 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
14,158,308 0 51,000 14,209,308 

  1301-0002 Подршка предшколском ишколском спорту 453,720 0 0 453,720 
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  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре         

  1301-0004 Функционисање локалних спортских установа  4,005,712 0 0 4,005,712 

  1301-0005 Спровођење омладинске политике 0 0 0 0 

  1301-П001 ПРОЈЕКАТ -СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА 2,787,042 0 0 2,787,042 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 83,282,351 100,000 411,000 83,793,351 

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 58,720,357 0 0 58,720,357 

  0602-0002 Функционисање месних заједница 23,090,950 100,000 411,000 23,601,950 

  0602-0003 Сервисирање јавног дуга         

  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво       0 

  0602-0005 Заштитник грађана       0 

  0602-0006 Инспекцијски послови          

  0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина 0 0 0 0 

  0602-0008 Правна помоћ        0 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 0 0 0 0 

  0602-0010 Стална буџетска резерва  0 0 0 0 

  0602-0011 Робне резерве          

  0602-0012 Комунална полиција         

  0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 1,471,045 0 0 1,471,045 

  0602-0014 Ванредне ситуације  0 0 0 0 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе 
31,676,628 0 0 31,676,628 

  2101-0001 Функционисање скупштине  20,950,977 0 0 20,950,977 

  2101-0002 Функционисање извршних органа  6,418,717 0 0 6,418,717 

  2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине  3,457,124 0 0 3,457,124 

  2101-П001 ПРОЈЕКАТ-САРАДЊА СА БРАТСКИМ ГРАДОВИМА 849,809 0 0 849,809 

0501   Програм 17.  Енергетска ефикасност 0 0 0 0 

  0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности 0 0 0 0 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  410,926,299 77,649,737 2,386,000 490,962,036 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА  

Назив 
Средства из 

буџета 

Средства из 

других нивоа 

власти 

Сопствени и 

други 

приходи 

Укупна средства 

Програм 1.  Локални развој и просторно 

планирање 11,260,764 2,080,000 0 13,340,764 

Програм 2.  Комунална делатност 47,378,809 21,809,438 0 69,188,247 
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Програм 3.  Локални економски развој 3,839,970 0 0 3,839,970 

Програм 4.  Развој туризма 32,206,013 2,630,000 71,000 34,907,013 

Програм 5.  Развој пољопривреде 15,616,016 2,263,544 0 17,879,560 

Програм 6.  Заштита животне средине 3,507,019 4,198,537 0 7,705,556 

Програм 7.  Путна инфраструктура 22,322,067 7,307,523 0 29,629,589 

Програм 8.  Предшколско васпитање 42,394,035 0 1,544,000 43,938,035 

Програм 9.  Основно образовање 26,649,922 0 0 26,649,922 

Програм 10. Средње образовање 15,789,619 0 0 15,789,619 

Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 14,733,106 13,333,395 0 28,066,500 

Програм 12.  Примарна здравствена заштита 4,355,215 0 0 4,355,215 

Програм 13.  Развој културе 34,509,982 23,927,301 309,000 58,746,283 

Програм 14.  Развој спорта и омладине 21,404,783 0 51,000 21,455,783 

Програм 15.  Локална самоуправа 83,282,351 100,000 411,000 83,793,351 

Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе 31,676,628 0 0 31,676,628 

Програм 17.  Енергетска ефикасност 0 0 0 0 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  410,926,299 77,649,737 2,386,000 490,962,036 

 

Члан 6. 

                             Текућа резерва за период 01.01. до 30.09.2017. годину је утрошена за следеће намене: 

 

износ позиција Програмска активност/пројекат конто 

500.000,00 168/1 ПА 001 - Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

441000 

170.000,00 9 ПА 0001 - Функционисање Скупштине 424000 

2.000.000,00 76 ПРОЈЕКАТ -културне манифестације од 

значаја 

424000 

 
                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Броj: II-02-400-175/ 2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

3. На основу чл. 6. и 7а и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 3. 

Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина 

општина Нови Бечеј је, на 15. седници одржаној дана 30.11.2017. године, донела  
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ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се зоне на територији општине Нови Бечеј, за утврђивање пореза на имовину.  

 
Члан 2. 

(1) На територији општине Нови Бечеј одређују се ЧЕТИРИ зоне, за утврђивање пореза на непокретностима, према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 

општине Нови Бечеј, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља, као и класе 

квалитета пољопривредног и шумског земљишта како су уписане у катастар непокретности и то: ПРВА зона, 
ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, и ЧЕТВРТА зона. 

  
ПРВА зона обухвата:  

 

1.1. Насељено место Нови Бечеј - централни део насеља Нови Бечеј (станови, куће за становање, пословних 
зграда и других грађевинских објеката који служе за обављање делатности, гаража и гаражна места) чије су границе 

следеће улице: 
1.1.1. Северно: улица Пијачна од Милорада Попова до Жарка Зрењанина, Скадарска од Жарка Зрењанина до 7. 

Јула, Арачка од 7. Јула до Народног Фронта (односно Бранка Радичевића). 
1.1.2. Североисточно: Народног Фронта од Бранка Радичевића до Јаше Томића. 

1.1.3. Јужно: Јаше Томића од Народног Фронта до Револуције. 

1.1.4. Западно: Милорада Попова од Пијачне до Трга Ослобођења, Трг Ослобођења, Револуције од Петра 
Драпшина до Јаше Томића;  

1.2.    Викенд зона Бисерно острво 
1.2.1.Урбанистичка зона ван грађевинског подручја насеља II зона – викенд зона Бисерно острво- југ 

1.2. 2.Урбанистичка зона ван грађевинског подручја насеља V зона – викенд зона Бисерно острво 

1.3.    Индусријске зоне 
1.3.1. Нови Бечеј 

1.3.2. Ново Милошево 
1.4.  Грађевинско земљиште  

1.4.1. све парцеле грађевинског земљишта у грађевинском подручу насеља Нови Бечеј 

1.5.    Ново Милошево 
1.5.1. Централна депонија исплаке у Новом Милошеву 

1.6.    Пољопривредно и шумско земљиште  

1.6.1. парцеле 1. и 2. класе квалитета земљишта како су уписане у катастар непокретности осим ливада. 

 

ДРУГА зона обухвата:   
 

2.1. Насељено место Нови Бечеј - део насеља Нови Бечеј чије су границе следеће улице: 
2.1.1. Северно: Карађорђева од Рајка Ракочевића до Светозара Марковића, Светозара Марковића од Карађорђеве 

до Јосифа Маринковића, Јосифа Маринковића од Светозара Марковића до Бранка Радичевића, Бранка Радичевића 

од Карађорђеве до Јосифа Маринковића, Карађорђева од Бранка Радичевића до Сењи Михаља. 
2.1.2. Источно: Петефи Шандора од Соње Маринковић до Чика Љубине, Чика Љубина од Петефи Шандора до 

Народног Фронта, Народног Фронта од Чика Љубине до Његошеве. 
2.1.3. Јужно: Његошева од ЈНА до Народног Фронта, ЈНА од Максима Горког до Његошеве, Максима Горког од Иво 

Лоле Рибара до ЈНА, Иво Лоле Рибара од Максима Горког до Сточног трга, Сточни трг од Миливоја Калезића до 
Иво Лоле Рибара. 

2.1.4. Западно: Сточни трг и Револуције. 

2.2 Насељено место Ново Милошево - централни део насеља чије су границе следеће улице: 
2.2.1. Северно: ул. Светозара Милетића од ул. Аркадија Попова до ул. Драге Станаћев, 

2.2.2. Западно: ул. Аркадија Попова од ул. Светозара Марковића до ул. Светозара Милетића, 
2.2.3. Јужно: ул. Светозара Марковића од ул. Аркадија Попова до ул. Ђорђе Јоановића, ул. Васе Стајића од ул. 

Ђорђа Јоановића до ул. Бранка Радичевића, 
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2.2.4. Источно: ул. Ђорђа Јоановића од ул. Светозара Марковића до ул. Васе Стајића, ул. Бранка Радичевића од 

ул. Васе Стајића до ул. Николе Тесле и ул. Драге Станаћев од ул. Николе Тесле до ул. Светозара Милетића;  
2.3. Урбанистичка зона ван грађевинског подручја 

2.3.1. VI зона – насеље Медењаче 

2.3.2. III зона – викенд зона „Нови виногради“ 
2.3.3. IV зона – викенд зона „Башаидски пут“ 

2.3.4. Остало грађевинско земљиште ван грађевинских рејона насељених места где се обављају пословне 
активности које нису у функцији пољопривреде и нису обухваћене осталим зонама. 

2.4.    Грађевинско земљиште  
2.4.1. све парцеле грађевинског земљишта у грађевинском подручу насеља Новo Милошево 

2.5.    Пољопривредно и шумско земљиште  

2.5.1. парцеле 3. и 4. класе квалитета земљишта како су уписане у катастар непокретности осим ливада. 

 

ТРЕЋА зона обухвата:   

  
3.1. Насељено место Нови Бечеј - део насеља Нови Бечеј чије су границе следеће улице: 

3.1.1. Северно: Марка Орешковића од Рајка Ракочевића до 1. Маја, Рајка Ракочевића од Марка Орешовића до 
Слободана Перића, Слободана Перића од Ивана Милутиновића до Рајка Ракочевића, 1. Маја од Марка Орешковића 

до Слободана Перића, Слободана Перића од 1. Маја до Милошев пута. 
3.1.2. Источно:Милошев пут од Слободана Перића до Маршала Тита, Башаидски пут од Маршала Тита до Владе 

Колара, Владе Колара од Башаидског пута до Доситејеве, Доситејева од Владе Колара до Петефи Шандора. 

3.1.3. Јужно: Петефи Шандора од Доситејеве до Милоја Чиплића, Милоја Чиплића од Петефи Шандора до ЈНА, 
ЈНА од Милоје Чиплића до Речо Антала, Речо Антала од ЈНА до Иве Лоле Рибара, Марка Перичина Камењара од 

Иво Лоле Рибара до Миливоја Калезића, Миливоја Калезића од Марка Перичина Камењара до Револуције. 
3.1.4. Западно: Иво Лоле Рибара од Сточног трга до Максима Горког, Максима Горког од Иво Лоле Рибара до ЈНА, 

ЈНА од Максима Горког до Његошеве, Његошева од ЈНА до Народног Фронта, Народног Фронта од Његошеве до 

Чика Љубине, Чика Љубина од Народног Фронта до Петефи Шандора, Петефи Шандора од Чика Љубине до Соње 
Маринковић, Соње Маринковић од Маршала Тита до Сењи Михаља, Сењи Михаља од Соње Маринковић до 

Карађорђеве, као и 
3.1.5. Северно: Карађорђева од Сењи Михаља до Бранка Радичевића, Бранка Радичевића од Карађорђеве до 

Јосифа Маринковића, Јосифа Маринковића од Бранка Радичевића до Светозара Марковића, Светозара Марковића 

од Јосифа Маринковића до Карађорђеве, Карађорђева од Светозара Марковића до Рајка Ракочевића, 
3.1.6. Западно: Рајка Ракочевића од Карађорђеве до Арачке, 

3.1.7. Јужно: Арачка од Рајка Ракочевића до Ивана Милутиновића. 
3.2. Насељено место Ново Милошево - зону чије се унутрашње границе граниче са I зоном , а њене спољне 

границе су следеће: 
3.2.1. Северно: ул. Партизанска од ул. ЈНА, преко улице Аркадија Попова, до западне границе грађевинског реона 

насеља и ул. Кикиндски пут од ул. ЈНА до Пионирске. 

3.2.2. Западно: западна граница грађевинског реона од ул. Партизанске до ул. 3. октобра, ул. 3. октобар од 
границе гр. реона до ул. Матије Губца, ул. Матије Губца од ул. 3. октобра до ул. Светозара Марковића, западна 

граница гр. реона од ул. Светозара Марковића до јужне међе к.п. 3192/2 (јужно од Каштиља) 
3.2.3. Источно: источна граница грађевинског реона насеља од улице Кикиндски пут до северне међе к.п. 3023 

(наспрам ул. Марка Орешковића), 

3.2.4. Јужно: од границе грађевинског реона (јужно од Каштиља) јужним међама к.п. 3192/3, 3193 и 3195 до ул. 
Маршала Тита , ул. Маршала Тита од јужне међе к.п. 3195 до ул. Марка Орешковића, ул. Марка Орешковића од 

ул. Маршала Тита до ул. Петефи Шандора, а северном међом к.п. 3022 и 3023 до границе грађевинског реона 
(источна страна грађевинског реона) 

3.3. Насељено место Кумане - део насеља чије су границе следеће улице: 
3.3.1. Северно: улица Бориса Кидрича од Николе Тесле до Љубице Одаџић, ул. ЈНА од Љубице Одаџић до Максе 

Ковачева, 

3.3.2. Источно: ул. Максе Ковачева од ЈНА до Маршала Тита, ул. Тозе Марковића од Маршала Тита до Светозара 
Чолића 

3.3.3. Јужно: улица Светозара Чолића од Тозе Марковића до Љубице Одаџић и улица Матије Гупца од Љубице 
Одаџић до ул. Јована Трајковића. 

3.3.4. Западно: Јована Трајковића од Матије Гупца до Маршала Тита, Николе Тесле од Маршала Тита до Бориса 

Кидрича. 
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3.4. Насељено место Бочар - део насеља чије су границе следеће улице: 

3.4.1. Североисток: Змај Јовина од Жарка Зрењанина до Трга Ослобођења, Партизанска од Трга Ослобођења до 
Банатске. 

3.4.2. Северозапад: Жарка Зрењанина од Змај Јовине до Просветне, Војводе Степе од Просветне до Светозара 

Милетића. 
3.4.3. Југозапад: Светозара Милетића од Војводе Степе до Банатске. 

3.4.4. Југоисток: Банатска од Светозара Милетића до Партизанске;  
3.5. Грађевинско земљиште  

3.5.1. обухвата све парцеле грађевинског земљишта у грађевинском подручу насеља Кумане 
3.6.    Пољопривредно и шумско земљиште  

3.6.1. парцеле 5. и 6. класе квалитета земљишта како су уписане у катастар непокретности и све класе ливада. 

 
ЧЕТВРТА зона обухвата:   

 

 4.1. Насељено место Нови Бечеј - рубне делове насеља: 
4.1.1. подручје „Ново село“ чије су границе: 

٠ северно: улица Саве Ковачевића и улица Јаше Игњатовића 
٠ источно: граница грађевинског подручја насеља од улице Јаше 

Игњатовића до улице Партизанске 
٠ јужно: улица Партизанска, од границе грађевинског подручја до к.п. 280 (некатегорисан пут), северна међа к.п. 

280 од улице Партизанске до источног угла к.п. 285 

٠ источно: задње међе к.п. 285, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 302, 305, 306/1, 306/2 
٠ јужно: јужне међе к.п. 306/2, 307, 308, 309 

٠ источно: улица Вашарска, од некатегорисаног пута к.п. 24239 до улице Тозе Марковића, улица Тозе Марковића 
од угла са Вашарском до к.п. 15094, к.п. 15094 од ул. Тозе Марковића до југоисточног угла к.п. 15046/48 

٠ јужно: јужне међе к.п. 15046/5, 15046/6,.....15046/48, северна међа к.п. 15046/1 од к.п. 15046/5 до к.п. 531, 

٠ западно: западна међа к.п. 531, 532, 533 и 536, до улице Тозе Марковића, а затим улица Саве Ковачевића од 
улице Тозе Марковића до улице Јаше Игњатовића 

4.1.2. део централне радне зоне: 
٠ комплекс „КЕРАМИКА“: к.п. 3230 и 15040 

٠ комплекс силоса: к.п. 3228, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238 

4.1.3. стамбени блок у улици Душана Миљевића 
4.1.4. стамбени блок између улица Башаидски пут и Доже Ђерђа 

4.1.5. локација око бродоградилишта чије су границе: 
٠ северно: асфалтни пут од подвожњака до бетоњерке ГП „НОВИ БЕЧЕЈ“ 

٠ источно: асфалтни прилазни пут бродоградилишту 
٠ јужно: канал „ДТД“ 

٠ западно: пруга Београд-Кикинда-Државна граница 

4.1.6. јужна радна зона чије су границе: 
٠ североисточно: к.п. 23641 и к.п. 21488/8 

٠ југоисточно: к.п. 21488/12 
٠ југозападно: регионални пут к.п. 24443, к.п. 21555/2, к.п. 21555/1 

٠ северозападно: к.п. 21554/2 и к.п. 23640 

4.1.7. део насеља чије су границе: 
٠ северна граница грађевинског подручја од почетка улице Марка Орешковића до улице Милошев пут 

٠ улица Милошев пут, од границе грађевинског подручја до улице Славка Бабића 
٠ пруга Београд-Кикинда-Државна граница од улице Саве Ковачевића до подвожњака 

٠ изграђени део обилазнице од подвођњака до кружне раскрснице на крају улице И.Л.Рибара 
٠ улица И.Л.Рибара од кружне раскрснице до почетка улице Речо Антала 

٠ улица Речо Антала од улице И.Л.Рибара до ул. Ј.Н.А. 

٠ улица Ј.Н.А. од ул. Речо Антала до ул. Милоја Чиплића 
٠ улица Милоја Чиплића од ул. Ј.Н.А. до ул. Петефи Шандора 

٠ улица Петефи Шандора од ул. Милоја Чиплића до Доситејеве 
٠ улица Доситејева од ул. Петефи Шндора до ул. Владе Колара 

٠ улица Владе Колара од ул. Доситејеве до улице Башаидски пут 

٠ улица Башаидски пут од ул. Владе Колара до западне границе гробља 
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٠ западна граница гробља од ул. Башаидски пут до ул. Милошев пут 

٠ улица Милошев пут од улице Јосифа Маринковића до ул. Слободана Перића 
٠ улица Слободана Перића од улице Милошев пут до улице 1. маја 

٠ улица 1. маја од ул. Слободана Перића до ул. Марка Орешковића 

٠ улица Марка Орешковића од ул. 1. Маја, на запад, до њеног почетка односно северне границе грађевинског 
подручја 

4.1.8. западни део насеља чије су границе: 
٠ северна граница грађевинског подручја од одбрамбеног насипа до улице Рајка Ракочевића 

٠ улица Рајка Ракочевића од северне границе грађевинског подручја до ул. Слободана Перића 
٠ улица Слободана Перића од ул. Рајка Ракочевића до ул. Ивана Милутиновића 

٠ улица Ивана Милутиновића од ул. Слободана Перића до ул. Арачке 

٠ улица Арачка од ул. Ивана Милутиновића до ул. Рајка Ракочевића 
٠ улица Рајка Ракочевића од ул. Арачке до одбрамбеног насипа уз Тису 

٠ одбрамбени насип од ул. Рајка Ракочевића на запад и север до северне границе грађевинског подручја насеља 
4.1.9. локација код уставе и преводнице Тиса-канал ДТД: к.п. 6468, 6492/1 , 21557, 21558 

4.1.10. локација у „Градишту“ са сојеницама која обухвата к.п. 5747/27, 5747/28,......5747/50, 5747/51 

4.1.11. обухвата и преостале делове грађевинског подручја насеља који нису обухваћени претходним зонама. 
4.2. Насељено место Ново Милошево - преостали део насеља Ново Милошево који није обухваћен 

претходним зонама, а обухвата и „ново насеље“ изван грађевинског рејона Новог Милошева 
4.3. Насељено место Кумане - преостали део насеља Кумане који није обухваћен предходном зоном 

4.4. Насељено место Бочар - преостали део насеља Бочар који није обухваћен предходном зоном.  
4.5. Грађевинско земљиште  

4.5.1. све парцеле грађевинског земљишта у грађевинском подручу насеља Бочар 

4.6.    Пољопривредно и шумско земљиште  

4.6.1. парцеле необрадивог пољопривредног земљишта – пашњаци, трстици, мочваре и сл. 

 

(2) ПРВА зона је најопремљенија зона у општине Нови Бечеј, према критеријумима из става 1. овог члана.  
 

Члан 3. 
Ову одлуку објавити у службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни www.novibecej.rs. 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Нови Бечеј, а 

примењиваће се од 1. јануара 2018. године.  
Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање 

пореза на имовину на територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 23/2016) 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-433-53/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 

4. На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 3. 

Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина 
општина Нови Бечеј је, на 15. седници одржаној дана 30.11.2017. године, донела  

 
ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
  

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2018. годину на територији  општине Нови Бечеј.  

http://www.novibecej.rs/
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Члан 2. 

(1) Констатује се да је на територији општине Нови Бечеј одређено четири зоне за утврђивање пореза на 
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине Нови Бечеј, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља  као и класе 

квалитета пољопривредног и шумског земљишта како су уписане у катастар непокретности и то: ПРВА зона, ДРУГА 
зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

(2) Просечне цене квадратног метра  непокретности, за  утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 
територији општине Нови Бечеј по зонама износе:  

 
 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни /www.novibecej.rs/.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Нови Бечеј, а 

примењиваће се од 1. јануара 2018. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-433-63/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

  

5. На основу члана 20. став 1 тачка 17. и члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, 
број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), на 

основу члана 35. став 1. Тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 17/2017-
пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. седници одржаној 30.11.2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Део први: Уводне одредбе 

 
Члан 1. 

Одлуком о социјалној заштити утврђују се права грађана/ки општине Нови Бечеј на услуге социјалне заштите 

и мере материјалне подршке, поступци за остваривање права, права и обавезе корисника социјалне заштите, 
финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну заштиту на нивоу локалне заједнице 

у складу са Законом о социјалној заштити.  
Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски 

природни род. 

 
Члан 2. 

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних 
и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење основних животних потреба имају право на социјалну 

заштиту у складу са законом, у висини, под условима и на начин утврђено овом одлуком и у складу са 
материјалним и другим могућностима општине. 

Р.б Непокретности  ПРВА 

зона 

ДРУГА 

зона 

ТРЕЋА 

зона 

ЧЕТВРТА 

зона 

1 станова 47.954,00 29.012,00 22.277,00 12.200,00 

2 кућа за становање 35.480,00 14.260,50 11.500,00 9.750,00 

3 пословних зграда и других (надземних и подземних) 

грађевинских објеката који служе за обављање делатности 

57.484,00 57.484,00 9.242,00 9.242,00 

4 гаража и гаражна места 11.983,00 9.586,00 7.190,00 4.753,00 

5 грађевинског земљишта 463,90 405,92 347,92 231,95 

6 пољопривредног  шумског  земљишта  150,00 113,00 95,00 50,00 
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Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком.  

Права утврђена овом одлуком везана су за личност и не могу се преносити. 
 

Члан 3. 

Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте појединац, односно породица 
која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет 

живота, или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари 
својим радом, приходом од имовине или из других извора.  

Породицом у смислу остваривања права на мере материјалне подршке сматрају се супружници и ванбрачни 
партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до 

другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.  

Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни 
појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно 

ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, 
доквалификацију.  

Корисници права на социјалну заштиту су грађани/ке који имају пребивалиште на територији општине Нови 

Бечеј.  
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са одредбама ове одлуке признаје се и:  

 лицима која имају боравиште на територији општине која се нађу у стању потребе за услугама социјалне 

заштите и мерама материјалне подршке; 
 лицима која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно обезбедити право на социјалну 

заштиту;  

 корисницима социјалних услуга који имају пребивалиште на територији других општина, у складу са 

одредбама међуопштинског споразума о пружању услуга социјалне заштите;  
 страним држављанима и лицима без држављанства у потреби за социјалном заштитом, у складу са 

Законом и међународним уговорима.  

 

Члан 4. 
Средства за обављање делатности социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе обезбеђују се у 

буџету општине Нови Бечеј. 
Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите могу се прибављати и путем донација, као и уступањем 

имовине, оснивањем задужбина и фондација, у складу са законом. 

Имовина намењена социјалној заштити може се користити искључиво за обезбеђење услуга социјалне 
заштите. 

Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се и из 
наменских трансфера буџета Републике Србије у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити и Уредбом о 

наменским трансферима. 
У обезбеђивању средстава за пружање услуга социјалне заштите учествује и корисник, у обиму и на начин 

утврђен законом и овом одлуком.  

 
Члан 5. 

На поступак за остваривање права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке предвиђене 
овом одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако Законом о социјалној 

заштити није другачије одређено.  

Средства за покриће трошкова поступка за остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине 
Нови Бечеј и те трошкове не сносе грађани. 

 
Члан 6. 

Општина Нови Бечеј у обезбеђивању права грађана на социјалну заштиту сарађује са установама и другим 

облицима организовања утврђених законом/има преко којих обављају делатност: пружаоцима услуга социјалне 
заштите, установама предшколског, основног, средњег и високог образовања; здравственим установама, 

полицијом, правосудним и другим државним органима, удружењима и другим правним и физичким лицима. 
Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се у оквирима и на начин утврђен споразумима о 

сарадњи. 
За потребе имплементације Уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, 

општина Нови Бечеј ће донети протокол о сарадњи са Центром за социјални рад и носиоцима појединих 
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активности којим ће се утврдити начин сарадње у спровођењу мера социјалне укључености корисника новчане 

социјалне помоћи.  
 

Део други: Услуге социјалне заштите  

 
Глава 1. Сврха, врсте и корисници услуга 

 
Члан 7. 

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, 
односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и 

стварања могућности да самостално живе у друштву. 

 
Члан 8. 

У складу са чланом 40. Закона о социјалној заштити општина Нови Бечеј обезбеђује следеће групе услуга 
социјалне заштите:  

 дневне услуге у заједници  

 услуге смештаја 

 услуге подршке за самосталан живот  

 саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  

 остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице 

 иновационе услуге  

 

Члан 9. 
Спецификација услуга у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите, обезбеђивање и пружање услуга, као и критеријуми за учешће корисника и њихових сродника 
у цени услуге биће дефинисани правилником за сваку од услуга предвиђених овом одлуком.  

Општинско веће даје сагласност на предлог правилника лиценцираног пружаоца услуге изабраног у поступку 
јавне набавке услуга социјалне заштите, као и сагласност на предлог правилника пружаоца услуге који је одабран 

по основу јавног конкурса, у случају када је реч о услугама које нису стандардизоване.  

Сагласност на Одлуку о цени услуга социјалне заштите, на предлог општинске управе задужене за послове 
социјалне заштите, даје општинско веће.  

 
Одељак 1. Дневне услуге у заједници 
 

Члан 10. 
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и 

непосредном окружењу. 
 

Члан 11. 
Општина Нови Бечеј обезбеђује право на следеће дневне услуге у заједници:  

 помоћ у кући за одрасла и старија лица 

 помоћ у кући за децу са сметњама у развоју 

 помоћ у кући лица са менталним и интелектуалним потешкоћама 

 дневни боравак за старија лица. 

 

1.1. Помоћ у кући за одрасла и старија лица  и децу са сметњама у развоју 
 

Члан 12. 
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са 

идентификованим индивидуалним потребама старијих особа, које услед немоћи или смањених функционалних 

способности нису у стању да живе без помоћи других лица. 
Услуга помоћи кући се пружа корисницима у урбаном и руралном подручју општине помоћ у кући.  

 
Члан 13. 

Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте појединац, односно породица 
која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет 
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живота, или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари 

својим радом, приходом од имовине или из других извора.  
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни 

појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно 

ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, 
доквалификацију.  

Корисници услуге помоћу у кући су: 
 лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање 

помоћи и одрасла лица са хроничним обољењима, која су теже или тешко покретна без обзира на 

старосну границу у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга 
социјалне заштите; 

 одрасла лица са интелектуалним и менталим потешкоћама без обзира на старосну границу; 

 деца са сметњама у развоју; 

 

1.2. Дневни боравак 
 

Члан 14. 
Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној 

средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што 

већој мери оспособили за самосталан живот.  
Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребан надзор, задовољавају 

развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја 
самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција.  

Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а 
члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. Услуга дневног боравка се 

реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.  

 
Члан 15. 

Услуге дневног боравка доступне су:  
 деци и младима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за 

дневном негом, надзором и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета 

њихово школовање;  

 одраслим и старијим лицима којима је потребна дневна нега и надзор; 

 друге циљне групе у складу са потребама локалне заједнице. 

 
1.3. Лични пратилац детета 
 

Члан 16. 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради 
укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа 

самосталности. 

Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и реализују у складу са 
индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања личне хигијене, облачења, храњења и 

комуникације са другима.  
Услуга се може користити до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе. 

 

Члан 17. 
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна 

подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне 
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну 

установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. 
 

Одељак 2. Услуге смештаја  
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Члан 18. 

Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткотрајни смештај, осигуравају му безбедност, задовољење 
његових основних потреба и приступ другим услугама, и изналажење одрживих решења за кризну ситуацију, док 

се не утврди одговарајући облик заштите или обезбеђивање у месту пребивалишта.  

 
Члан 19. 

Општина Нови Бечеј обезбеђује следеће услуге смештаја: 
 привремени смештај у прихватилиште  

 привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 

 предах смештај 

 

2.1. Привремени смештај у прихватилиште  
 

Члан 20. 

Смештајем у прихватилиште за одрасла и старија лица кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и 
осигурава безбедност, задовољење његових основних потреба, изналажење одрживих решења за кризне 

ситуације и приступ другим услугама. 
 

Члан 21. 

Корисници услуге привременог смештаја у прихватилиште су одрасла и старија лица која имају пребивалиште 
на територији општине Нови Бечеј. 

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица доступна је корисницима који 
немају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, под условима и на начин дефинисаним споразумом о 

међуопштинској сарадњи.  
 

2.2. Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици  
 

Члан 22. 

Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај и исхрану, приступ здравственој заштити, 
правну помоћ, саветовање и консултације, психо-социјалну подршку, упућивање на оспособљавање за рад, 

упућивање и повезивање са другим службама у заједници. 

Услуга из става 1. овог члана обезбеђује се у ситуацијама акутног стања насиља у породици (наношење или 
покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, 

ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање као и свако друго дрско, 
безобзирно и злонамерно понашање). 

 
Члан 23. 

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује се деци и 

ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања, над којима се насиље врши. 
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици доступна је корисницима који 

немају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, под условима и на начин дефинисаним споразумом о 
међуопштинској сарадњи.  

 

2.3. Предах смештај 
Члан 24. 

Сврха услуге предаха је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју, који се обезбеђује 
као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како детету тако и породици детета у 

одржавању и подизању квалитета њиховог живота с циљем останка детета у породици.  

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, 
унапређују се и развијају вештине самосталног живота, стварају могућности за укључивање у заједницу, као и за 

развијање, очување и унапређење снага породице.  
 

Члан 25. 
Услуга предах смештаја доступна је деци са сметњама у развоју и њиховим породицама тј. старатетљима који 

имају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј. 
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Услуга предах смештаја за децу са сметњама у развоју доступна је корисницима који немају пребивалиште на 

територији општине Нови Бечеј, под условима и на начин дефинисаним споразумом о међуопштинској сарадњи.  
 

Одељак 3. Услуге подршке за самосталан живот 
 

Члан 26. 

Услуге подршке за самосталан живот пружају се појединцу да би се његове могућности за задовољење 
основних потреба изједначиле са могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота 

и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву. 
 

Члан 27. 

Општина Нови Бечеј обезбеђује следеће врсте услуга подршке за самосталан живот: 
 Становање уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним 

потешкоћама; 

 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују; 

 Персонална асистенција. 

 
3.1. Становање уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама 

 

Члан 28. 
Сврха услуге становања уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним 

тешкоћама јесте помоћ и подршка у стицању што већег степена самосталности корисника која им омогућава 
независтан живот у заједници.  

Услуга становања уз подршку доступна је док су обезбеђена средства из наменских трансфера или из 
пројектних активности. 

 

Члан 29. 
Услуга је намењена лицима која по престанка смештаја у установу социјалне заштите или хранитељску 

породицу, као и по престанку боравка у установи за васпитање деце и омладине, односно у установи за извршење 
кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности 

да започну самосталан живот.  

Услуга становања уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или менталним 
тешкоћама доступна је и корисницима који немају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, под условима 

и на начин дефинисаним споразумом о међуопштинској сарадњи. 
 

3.2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују  
 

Члан 30. 

Сврха услуге становања уз подршку за младе који се осамостаљују је помоћ и подршка у стицању 
самосталности и интеграције у заједницу.  

 
Члан 31. 

Услуга становања уз подршку доступна је најдуже две године лицима узраста између 15 и 26 година, која 

немају могућности да и даље живе у биолошким или сродничким породицима, као алтернатива смештају у 
установу социјалне заштите или хранитељску породицу, односно ради оспособљавања за самосталан живот.  

Услуга становања уз подршку доступна је и лицима узраста између 15 и 26 година, које по престанку 
смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици, као и по престанку боравка у установи за 

васпитање деце и омладине, односно у установи за извршење кривичних санкција, не могу или не желе да се 

врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да започну самосталан живот; 
Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују доступна је корисницима који немају 

пребивалиште на територији општине Нови Бечеј, под условима и на начин дефинисаним споразумом о 
међуопштинској сарадњи.  

 
3.3. Персонална асистенција 
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Члан 32. 

Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је 
кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене 

активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности. 

 
Члан 33. 

Услуге персоналне асистенције доступне су лицима са инвалидитетом, којима је утврђена потреба за првим 
или другим степеном подршке, који остварују право на увећани додатак на туђу негу и помоћ, имају способност за 

самостално доношење одлука, радно су ангажовани или активно укључени у рад различитих удружења грађана, 
спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно, укључени су у редовни 

или индивидуални образовни програм. 

 
Одељак 4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

 
Члан 34. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и 

породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за 
самосталан и продуктиван живот у друштву. 

 
Члан 35. 

Општина Нови Бечеј обезбеђује право на следеће Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге: 
 

 социјално-едукативне услуге; 

 терапијске услуге; 

 медијацију; 

 саветодавне услуге; 

 

Одељак 5. Остале услуге и иновационе услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице 
 

Члан 36. 
Општина обезбеђује следеће остале и иновационе услуге:  

 СОС телефонза стара и немоћна лица 

 мобилни тим за кризне ситуације и хитне интервенције 

 

5.1. СОС телефонза стара и немоћна лица 
 

Члан 37. 
СОС телефон за стара лица и немоћна лица јесте услуга која омогућава директно повезивање пружаоца услуге са 

корисницима на терену ради обезбеђивања потребне помоћи и подршке, а услуга се реализује позивањем 
посебног телефонског броја путем којег обучени консултанти пружају информације и организују пружање 

директне помоћи на терену као и повезивање корисника са другим службама које би могле бити извор подршке. 

 
Члан 38. 

Корисници услуге СОС телефона су  лица старија од 65 година живота као и друга лица у стању немоћи или 
смањених функционалних способности и не могу без помоћи да превазиђу ситуацију. 

 

5.2. мобилни тим за кризне ситуације и хитне интервенције 

 
Члан 39. 

Успостављање слузбе састављене од социјалног радника, психијатра, лекара опште праксе и медицински сестара 
које по позиву од стране појединаца, или представника институција излазе на терен да збрину лице које је у 

кризној ситуације било да је у питању болест или повреда.  

Први преглед се врши на месту догађаја где се успоставља прелиминарна дијагноза, и након транспорта обавља 
се пријем лица у прихватилиште.  
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Пријем подразумева: подузимање потребних хигијенских мера, обезбеђивање гардеробе и хране, као и неопходан 

медицински третман. 
 

Члан 40. 

Корисници услуге су сви грађани у стању социјалне потребе. 

Глава 2. Обезбеђење услуга социјалне заштите 
 

Члан 41. 
Услуге социјалне заштите које обезбеђује општина Нови Бечеј, за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити 

у потребном обиму установе социјалне заштите које је основала јединица локалне самоуправе, односно аутономна 
покрајина или Република Србија, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран кроз 

поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са Законом који уређује јавне набавке, Законом о 

социјалној заштити и прописима донетим за њихово спровођење а на основу висине средстава планираних 
Одлуком о буџету за календарску годину.      

 
Одељак 1. Наручивање услуга социјалне заштите 
 

Члан 42. 
Пружање услуга социјалне заштите из ове Одлуке за које су, од стране Министарства рада, запошљавања, 

борачких и социјалних питања Правилником о ближим условима и стандардима за пружања услуга социјалне 
заштите, прописани стандарди за пружање услуга, поверава се уговором овлашћеном пружаоцу услуге изабраном 

у поступку јавне набавке у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.  
Орган општинске управе надлежан за социјалну заштиту, као наручилац услуге, позив за подношење понуда 

за пружање услуга социјалне заштите објављује у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

 
Члан 43. 

Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног овлашћеног пружаоца 
услуге социјалне заштите, и њиме се обавезно уређује начин плаћања, праћење и трајање пружања услуге, као и 

начин извештавања и услови раскида уговора.  

 
Члан 44. 

У циљу економичнијег и ефикаснијег обезбеђивање услуга социјалне заштите, надлежни орган општинске 
управе, може, на основу међуопштинског споразума, објавити заједнички позив за подношење понуда за пружање 

услуга. 

 
Члан 45. 

Услуге социјалне заштите за које нису прописани стандарди обезбеђују се путем јавног конкурса, а права и 
обавезе локалне самоуправе и изабраног пружаоца услуге регулишу се уговором. 

Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање садржине услуге, начина и динамике плаћања, трајање 
услуге, извештавања о пруженим услугама и услови за раскид уговора.  

 

Глава 3. Поступак за коришћење услуга социјалне заштите 
 

Одељак 1. Покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите 
 

Члан 46. 

Иницијативу за покретање поступка за признавање права на услуге социјалне заштите може поднети свако 
физичко или правно лице. 

Центар за социјални рад је надлежан за покретање поступка за коришћење услуге лицу које се затекло на 
територији општине Нови Бечеј, у случају потреба за неодложном интервенцијом.  

 
Одељак 2. Одлука о коришћењу услуге 
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Члан 47. 

Поступак за коришћење услуге из ове одлукекоју обезбеђује општина Нови Бечеј спроводи центар за 
социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника. 

Центар за социјални рад је месно надлежан за спровођење поступка за признавање права на услугу за 

кориснике који имају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј.  
Изузетно, центар за социјални рад може спровести поступак за коришћење услуге из става 1. овог члана у 

случају да корисник има боравиште на територији општине Нови Бечеј.  
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга предвиђених овом одлуком, применом одредаба 

закона којим се уређује општи управни поступак, ако Законом о социјалној заштити није другачије одређено. 
У поступку одлучивања о признавању права на услуге социјалне заштите које се пружају деци и младима, а 

које су признате овом одлуком центар за социјални рад, по потреби, прибавља мишљење Интерресорне комисије.  

 
Члан 48. 

Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом одређено – стручни тим центра за 
социјални рад, процени да корисник има потребу за услугом центар за социјални рад доноси решење о 

признавању права на коришћење услуге коју обезбеђује јединица локалне самоуправе и упућује корисника код 

изабраног пружаоца услуге.  
 

Члан 49. 
Центар за социјални рад упућује корисника, ради коришћења услуге/а коју је општина Нови Бечеј обезбедила 

путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим је закључен Уговор о пружању услуге. 
 

Члан 50. 

Ако водитељ случаја, односно стручни тим центра за социјални рад процени да корисник нема потребу за 
услугом , захтев за коришћење тражене услуге социјалне заштите одбиће се решењем. 

 
Члан 51. 

Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана.  

Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском већу као надлежном органу општине Нови Бечеј.  
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у року од 30 дана. 

 
Члан 52. 

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену решењем о признавању права 

(упутом), дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести центар за социјални рад и корисника, и да за то 
наведе разлоге. 

Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник у року од осам дана од пријема обавештења, може 
упутити притужбу центру за социјални рад. 

Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу из става 2. овог члана, упутити корисника другом 
овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог 

члана упућеном кориснику не може пружити услугу. 

О одбијању пружања услуге центар за социјални рад одмах обавештава надлежно одељење општинске 
управе, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне 

заштите. 
Члан 53. 

О реализованим упутима, односно закљученим уговорима о пружању услуге социјалне заштите из става 1. 

претходног члана, центар за социјални рад извештава надлежно одељење општинске управе о непосредном 
уговарању коришћења услуге одмах по отпочињању пружања услуге. 

Центар за социјални рад подноси годишњи извештај о одбијању пружања услуга министарству надлежном за 
социјална питања, надлежном одељењу општинске управе и заводу за социјалну заштиту. 

 
Члан 54. 

Корисник, односно законски заступник корисника, може непосредно одабрати услугу социјалне заштите, 

односно пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор о коришћењу услуге са изабраним пружаоцем 
услуге социјалне заштите. 

У случају из става 1. овог члана процену потребе корисника за услугом врши установа социјалне заштите која 
пружа услугу, односно пружалац услуге социјалне заштите, у складу са овом одлуком. 
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Глава 4. Финансирање услуга социјалне заштите  
 

Члан 55. 

Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се:  
 из буџета општине Нови Бечеј за кориснике који имају пребивалиште на територији општине Нови Бечеј; 

 из средства корисника и учешћа корисника у трошковима услуге; 

 из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници услуге имају пребивалиште у 

складу са међуопштинским споразумом о пружањеу услуге; 

 из наменских трансфера обезбеђених у складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити и Уредбом о 

наменским трансферима;  
 из других извора (партнерства са националним и међународним организацијама, донација, добровољних 

прилога и сл.). 

 
Члан 56. 

У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити: 

 у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица; 

 уз делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета јединице локалне 

самоуправе; 
 у целости из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 57. 
Корисник учествује у плаћању услуге у складу са Правилником о критеријумима за учешће корисника у цени 

услуге и Одлуку о цени услуга које доноси општинско веће на предлог надлежне службе општинске управе.  
Сагласност на предлог Правилника даје општинско веће на предлог надлежне службе општинске управе.  

Сагласност на Одлуку о цени услуга даје општинско веће на предлог надлежне службе општинске управе.  

 
Део трећи: Материјална подршка 

 
Глава 1. Сврха, врсте и корисници права на мере материјалне подршке  

 

Члан 58. 
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке 

социјалној укључености корисника. 
 

Општина Нови Бечеј обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи: 

 
1. Материјална подршка у новцу  

1.1. једнократна новчана помоћ  
1.2. ванредна / увећана новчана помоћ 

1.3. социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи  
2. Материјална подршка у натури  

2.1. бесплатан оброк у народној кухињи  

2.2. опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу  
2.3. обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи  

 
3. Остале врсте материјалне подршке  

3.1. потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 

3.2. субвенције превоза  
3.3. бесплатне ужине за децу предшколског и школског узраста 

3.4. трошкове сахтрањивања 
3.5. Трошкови судских поступака и ревизије 
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Члан 59. 

Критеријуми за остваривање права на мере материјалне подршке, надлежност и поступак за остваривање 
права и друга питања од значаја за обезбеђивање права биће дефинисана посебним правилником за сваку од 

мера материјалне подршке предвиђено овом одлуком. 

Сагласност на предлог правилника, израђеног од стране надлежног одсека општинске управе, даје 
општинско веће.  

 
Одељак 1. Материјална помоћ у новцу  

 
Члан 60. 

1.1. Једнократна новчана помоћ 
 

Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и породица, који се нађу 

у стању социјалне потребе, у случајевима везаним за задовољење основних животних потреба, отклањање 
последица елементарних непогода, тешку болест, прихват по престанку смештаја у установу, као и у другим 

ванредним приликама које не могу самостално превазићи, а нарочито када немају никаквих прихода и не могу, из 

Законом предвиђених разлога, да остваре право на редовну новчану социјалну помоћ. 
Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и расположивих 

буџетских средстава, и може се одобрити највише до износа новчане социјалне помоћи за појединца, 
која се финансира из буџета Републике Србије, према последњем објављеном податку.  

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у једници локалне 
самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 

Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године, а само 

изузетно више пута у току године, уколико укупна средства примљена по овом основу не прелазе износ просечне 
нето зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења 

захтева. 
Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ доноси центар за социјални рад у складу са 

Правилником о додели једнократне помоћи. 

Исплату једнократних новчаних помоћи врши центар за социјални рад из средстава буџета локалне 
самоуправе.  

 
Члан 61. 

1.2. Ванредна новчана помоћ 
 

Право на ванредну новчану помоћ могу остварити: 

- породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова породичног домаћинства; 
- појединац који се разболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи од тешке болести; 

- појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени стручног тима Центра. 
 

Члан 62. 

Услов за остваривање права на ванредну новчану помоћ је да просечни месечни приход породице у 
претходна три месеца, у односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази износ просечне нето зараде у 

Републици Србији према последњим објављеним подацима органа надлежног за послове статистике. 
 

Члан 63. 

Ванредна помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по просечне нето зараде у Републици Србији 
према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева. 

 
Члан 64. 

Право на ванредну новчану помоћ може се остварити само једном у току године, без обзира на основ. 
Решење о признавању права на једнократну новчану помоћ доноси центар за социјални рад у складу са 

Правилником о додели једнократне помоћи.  

Исплату једнократних новчаних помоћи врши центар за социјални рад из средстава буџета локалне 
самоуправе.  
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Члан 65. 

1.3. Социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи  
 

Радно способни корисници новчане социјалне помоћи, у складу са Законом о социјалној заштити и Уредбом о 

мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи, могу бити упућени у јавно предузеће, 
установу или другу јавну службу чији је оснивач општина Нови Бечеј, ради обављања одређеног броја сати 

друштвено корисног рада сразмерно висини новчане помоћи. 
Центар за социјални рад закључује споразум са корисником новчане помоћи о активном превазилажењу 

његове неповољне социјалне ситуације, који садржи активности и обавезе корисника, као и могућност умањења и 
престанка права на материјалну подршку у случају неоправданог неизвршавања обавеза из споразума 

(индивидуални план активације). 

Накнада за један сат друштвено корисног рада утврђује се у висини минималне нето зараде по радном часу у 
моменту упућивања корисника на рад. 

Новчану социјалну помоћ одобрава и исплаћује центар за социјални рад, у партнерству са општинском 
управом (службом за друштвене делатности).  

 

Одељак 2. Материјална подршка у натури  
Члан 66. 

Општина Нови Бечеј обезбеђује право на следеће врсте материјалне пдршке у натури:  
  

2.1. бесплатан оброк у народној кухињи 
2.2. обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи 

2.3. опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу  

 
2.1.Бесплатан оброк у народној кухињи 

 
Члан 67. 

Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ, као и друга лица у 

стању социјалне потребе, по стручној процени центра за социјални рад.  
 

Члан 68. 
Поступак припреме и поделе бесплатних оброка организује и спроводи Црвени крст, односно друго правно и 

физичко лице са којим општина закључи уговор по окончаном поступку јавне набавке за избор пружаоца ове 

услуге. 
 

Члан 69. 
Правилником о праву на бесплатан оброк дефинише се надлежност центра за социјални рад за признавање 

права на бесплатан оброк, критеријуми за признавање права, поступак за коришћење права на бесплатан оброк у 
народној кухињи.  

Сагласност на предлог правилника надлежне општинске управе даје општинско веће Нови Бечеј.  

 
2.2. Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи  

 
Члан 70. 

Огрев за зиму се, као вид материјалне подршке, обезбеђује корисницима новчане социјалне помоћи.  

Признавање права на обезбеђивање огрева врши центар за социјални рад општине Нови Бечеј.  
Решење о признавању права на обезбеђивање огрева доноси центар за социјални рад у складу са 

Правилником о обезбеђивању огрева.  
Сагласност на предлог правилника надлежне општинске управе даје општинско веће Нови Бечеј.  

 
2.3. Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 

 

Члан 71. 
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу, које се смешта:  

- у установу социјалне заштите; 
- у другу породицу. 
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Услов за остваривање овог права је да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу је обезбедити ни 

сродници, који су према прописима о породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању 
 

Члан 72. 

Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће и обуће, накнаду трошкова превоза корисника до установе, 
односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални рад општине Нови Бечеј. 

Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до износа просечне месечне 
нето зараде по запосленом, остварене у Општини Нови Бечеј, познате у моменту одлучивања о праву. 

О праву на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу одлучује Центар за социјални рад 
општине Нови Бечеј. 

 

Одељак 3. Остале врсте материјалне подршке  
 

Члан 73. 
Општина Нови Бечеј обезбеђује право на следеће врсте остале материјалне пдршке:  

 

                3.1. потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 
3.2. субвенције превоза  
3.3. бесплатне ужине за децу у основним школама  
3.4. трошкове сахтрањивања 

3.5. Трошкови судских поступака и ревизије 
 

3.1. Потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 
 

Члан 74. 

Право на субвенције комуналних услуга се признаје корисници новчане социјалне помоћи  на основу 
категоријама који ће се утврдити посебним Правилником.  

Признавање права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено – комуналних услуга врши 

центар за социјални рад општине Нови Бечеј.  
Решење о признавању права на потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено – комуналних 

услуга доноси се у складу са Правилником за потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено – 
комуналних услуга.  

Сагласност на предлог правилника општинске управе даје Општинско веће.  

Општинска управа закључује уговор са јавно комуналним предузећем којим се дефинише начин обезбеђења 
субвенција, износ субвенције и остала питања од значаја за остварење овог права. 

 
3.2. Субвенције превоза 

Члан 75. 
Право на бесплатан превоз признаје се ученицима средњих школа у складу са критеријумима дефинисаним 

Правилником о бесплатном превозу  ученика.  

Право на бесплатан превоз признаје се и лицима у стању социјалне потребе  на основу процене и предлога 
Центраза социјални рад. 

Избор пружаоца услуге бесплатног превоза ученика врши се путем јавне набавке, а права и обавезе градске 
управе и изабраног пружаоца дефинишу се уговором.  

 

3.3. Бесплатне ужине за децу у основним школама 
 

Члан 76. 
Право на бесплатне ужине признаје се ученицима основних школа у складу са критеријумима дефинисаним 

Правилником о бесплатним ужинама  ученика.  
Признавање права на бесплатне ужине ученицима основних школа у складу са критеријумима дефинисаним 

Правилником о бесплатним ужинама ученика, врши центар за социјални рад општине Нови Бечеј решењем.  

Сагласност на предлог правилника општинске управе даје Општинско веће .  
Општинска управа закључује уговоре са школама којим се дефинише начин обезбеђења субвенција, износ 

субвенције и остала питања од значаја за остварење овог права. 
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3.4. Трошкови сахтрањивања 

 
Члан 77. 

Право на трошкове сахране може се признати:  

- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси 
буџет Републике Србије;  

- за лица неутврђеног идентитета;  
- за лица која немају сроднике који су по Закону обавезни на издржавање;  

- за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад општине Нови Бечеј утврдио да нису у 
могућности да сносе трошкове сахрањивања;  

- за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Нови Бечеј;  

- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по процени 
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј.  

 
Члан 78. 

Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, лицу које је 

извршило сахрањивање.  
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини  трошкова учињених за набавку најнеопходније потребне опреме; 

погребног сандука најниже вредности са словима и крста са натписом, превоз покојника, сахрањивање, гробно 
место.  

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад општине Нови Бечеј.  
 

3.5.Трошкови судских поступака 
Члан 79. 

Кориснику у случају покретања поступка, за лишавање пословне способности, по предлогу Центра за социјални 

рад општине Нови Бечеј, признаје се право на плаћање стварних трошкова поступка, а највише до износа 
просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у Општини Нови Бечеј, познате у моменту одлучивања о 

праву. 

 
Глава 2. Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке 

 
Члан 80. 

Поступак за остваривање права на мере материјалне подршке покреће се на захтев корисника или по 

службеној дужности. 
По захтевима за коришћење права на мере материјалне подршке из ове Одлуке, у првом степену решава 

центар за социјални рад, осим за бесплатан превоз ученика средњих школа. 
По захтевима за признавања права на бесплатан превоз ученика, у првом степену решава надлежна служба 

општинске управе.  
 

Члан 81. 

Корисник коме није признато право на мере материјалне подршке из ове Одлуке има право жалбе у року од 8 
(осам) дана.  

По жалбама на првостепене одлуке одлучује у другом степену општинско веће у складу са чл.56. став 1. 
тачка 5. статута оштине Нови Бечеј. 

  

Члан 82. 
Центар за социјални рад доноси правилнике којим дефинишу материјално правна и процесно правна питања 

од значаја за остваривање права на:  
1.1. једнократна новчана помоћ ванредна / увећана новчана помоћ 

1.2. социјално укључивање корисника једнократне новчане помоћи  
1.3. опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу. 

Надлежна служба општинске управе доноси правилнике којим се дефинишу материјално правна и процесно 

правна питања од значаја за остваривање права на:  
1.1. бесплатан оброк у народној кухињи  

1.2. обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи   
1.3. потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         136 

 
1.4. субвенције превоза  

1.5. бесплатне ужине за децу предшколског и школског узраста 
Сагласност на предлог правилника за сваку од мера материјалне подршке општинске управе или Центра за 

социјални рад даје општинско веће.  

 
Глава 3. Финансирање права на мере материјалне подршке 

 
Члан 83. 

Средства за остваривање права на мере материјалне подршке у социјалној заштити предвиђене овом 
Одлуком обезбеђују се: 

 из буџета општине Нови Бечеј 

 из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама, донације, добровољни 

прилози и сл.). 

 
Члан 84. 

Буџетом општине Нови Бечеј се опредељују и средства за материјалне трошкове и зараде запослених који 
обављају послове везане за реализацију материјалне подршке. 

 

Део четврти: Унапређења социјалне заштите 
 

Глава 1. Програми унапређења социјалне заштите 
 

Члан 85. 
Општина Нови Бечеј утврђује годишњи програм мера и активности за подстицај и развој постојећих и нових 

услуга социјалне заштите у складу са стратегијом коју доноси Влада Републике Србије и релевантим стратешким 

документима општине. 
 

Члан 86. 
За потребе унапређења социјалне заштите општине Нови Бечеј, општинско веће, у складу са Статутом 

општине Нови Бечеј, оснива Савет за социјалну заштиту, као међусекторско саветодавно тело. 

Састав, надлежност, права и обавезе чланова Савета дефинишу се Правилником о раду који усваја 
општинско веће.  

 
Члан 87. 

Програм унапређења социјалне заштите усваја Скупштина општине Нови Бечеј на предлог Савета за 
социјалну заштиту.  

 

Члан 88. 
Средства за финансирање програма унапређења социјалне заштите, укључујући и средства за примену, 

праћење и процену ефеката програма обезбеђују се у буџету општине Нови Бечеј. 
 

Глава 2. Праћење и процена квалитета услуга и материјалне подршке 

 
Члан 89. 

Поступак праћења и процене квалитета услуга и остваривања материјалне подршке поверава се надлежном 
одсеку општинске управе Нови Бечеј у чијој су надлежности послови из области социјалне заштите.  

 

Део пети: Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 90. 
Поступaк зa коришћење услугa и оствaривaње мaтеријaлне подршке води се по одредбaмa Зaконa о општем 

упрaвном поступку, aко Зaконом о социјaлној зaштити није другaчије одређено.  
 

Члан 91. 

Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa услугa социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису окончaни до 
дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, окончaће се по одредбaмa ове одлуке. 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         137 

 
 

Члан 92. 
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје дa вaжи У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити 

општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 11/2013, 8/2014, 13/2014, 18/2014 и 16/2016) 

 
Члан 93. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-5-8/2017                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 
6. На основу члана 76. став 1. Закона о становању и одржавању стамбених зграда ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 104/16) и члана 35. став 1. тачка 6.  Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови 

Бечеј", бр.17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној  дана 
30.11.2017.године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

O ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда y стамбеним и стамбено–пословним зградама (у даљем 

тексту: зграда) на територији општине Нови Бечеј. 

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност 

у стамбеној и стамбено–пословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова 
зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и 

употребљивом стању, сигурном за коришћење. 

 
Члан 2. 

Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана. 
Стамбено–пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора. 

Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, 
гаражу, гаражно место или гаражни бокс. 

Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе 

за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно злраде као целине, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, 

бицикларнца, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника 
посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и 

стубови, међуспратне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна непуна, изолација и завршна 

обрада зида према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, 
канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као 

и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и 
топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна 

расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу и др.), 

ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно 
не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и 
које по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, постаје катастарска 

парцела.  
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Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова стамбене, односно 

стамбено-пословне зграде.  
Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке, је управник или професионални управник стамбене, односно 

стамбено–пословне зграде, коме су поверени послови управљања. 

Станар, у смислу ове одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде (стана или пословног простора), њихови 
чланови породичног домаћинства (супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, 

усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у 
истом стану), лица која су запослена у пословним просторима, као и лице које је корисник посебног дела зграде 

по неком другом правном основу. 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 
O кућном реду у стамбеним и стамбено–пословним зградама дужни су да се старају станари и орган управљања. 

 
Члан 4. 

Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу користе са потребном 

пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и 
заједничког дела зграде и земљишта за редову употребу зграде и не угрожавају безбедност других. 

 
Време одмора 

 
Члан 5. 

Радним данима у времену од 16,00 до 18,00 и од 22,00 до 07,00 часова наредног дана, а у данима викенда у 

времену од 14,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 08,00 часова наредног дана, станари се морају понашати на начин 
који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора). 

Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом за одмор.  
 

Бука у време одмора 

 
Члан 6. 

Забрањено je виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку y време одмора и 
нарушавати мир у згради. 

Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја за 

музичку репродукцију, TV пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради, у време одмора, дозвољено је 
само до собне јачине звука. 

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде 
(косачица, моторна тестера и слично). 

Бука у затвореним просторима зграде у време одмора не сме прећи граничну вредност од З0 ДБ, док на отвореном 
простору, у време одмора бука не сме прећи граничну вредност од 45 дб у стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено -  

пословним зградама. 

У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради. о томе 
обавесте остале станаре, c тим да славље не може трајати дуже од 01.00 часа после поноћи. 

 
1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 

 

Члан 7. 
На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, као 

што су: стари намештај, огревни материјал и слично. 
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, 

просипати воду. трести постељину, столњаке, крпе и друге сличне предмете. 
Забрањено је на деловима зграде из става l. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете 

који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила. 

 
Држање кућних љубимаца 

 
 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         139 

 
Члан 8. 

Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да те 
животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради. 

 

Обављање привредне делатности 
у стамбеној згради, односно стамбено–пословној згради 

 
Члан 9. 

Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено–пословној згради је дозвољено 
посебним прописима, мора се обављати тако да не реметити мир у коришћењу станова. 

Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени 

тако да не ометају становање и здравље станара. 
 

Извођење грађевинскнх, грађевинско-занатских инсталатереких радова 
 у згради. 

 

Члан 10. 
Станар који изводи грађевинске, грађевинско–занатске и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је 

да предходно о томе обавести орган управљања зградом и прикаже му одобрење надлежог органа за извођење 
радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских 

радова, а потом постављањем обавештења на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења 
радова, врсти и трајању радова. 

Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку радова делове зграде на којима су 

извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова врати у 
првобитно стање. Радови из става 1. овога члана осим у случајевима хаварије и потребе за хитним 

интервенцијама, не могу се изводити у време одмора. 
 

2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 

 
Члан 11. 

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, сматрају 
се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине. 

Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то одговара 

његовим потребама и потребама чланова његовог домаћинства, односно обављања делатности. 
Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом 

наменом. 
 

Капија и улазна врата 
 

Члан 12. 

Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часова наредног дана лети, и 
од 22,00 до 6,00 часова наредног дана зими. 

У зградама у којим постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари на скуштини стамбене 
заједнице могу донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана. 

Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или изласка возила из гараже или 

дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или 
дворишта. 

Улаз у зграду 
 

Члан 13. 
Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката 

прописаних посебним законима, истакне: 

1. ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда, 
2. време одмора, 

3. списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене, 
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4. обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким уређајима, 

просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска), 
5. обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде, 

6. упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зтраде, као и 

7. друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира 
и поштовање одредаба посебних закона и ове одлуке. 

На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган управљања може поставити и списак станара по спрату и 
стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког појединачног станара. 

Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на видном месту 
истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био доступан свим станарима и надлежним 

органима. 

 
Заједнички простори 

 
Члан 14. 

Заједнички простори у згради (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, 

тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене 
заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.) служе за потребе свих станара и 

користе се у складу са њиховом наменом. 
 

Члан 15. 
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија намењених заједничкој употреби, а 

орган управљања стамбене зграде се стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења. 

Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и доведу у ред, а 
кључ од ових просторија врате лицу/лицима задуженим за његово чување. 

 
Члан 16. 

Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких простора не повећавају 

неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе отварање прозора у зимском периоду, итд). 
 

Члан 17. 
У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих просторија, забрањено је 

држати друге (бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, намештај и слично). 

Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих. 
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или другим заједничким 

просторима, као и пушење на степеништу и ходнику. 
Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 

уређаје и друге делове зграде. 
 

Члан 18. 

Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до 
закључавања улазних врата. 

 
Члан 19. 

Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, натписе, 

рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља 
пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице. 

По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у 
исправно стање. 

Члан 20. 
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају. 

 

Подрумске просторије 
 

Члан 21. 
Улазна врата у подрум морају бити закључана. 
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Станари морају имати кључ од врата подрума. 

У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности. 
 

Огревни материјал 

 
Члан 22. 

Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене 
заједнице одређене за то. 

Забрањено је цепати огревнн материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена. 
 

Таван 

 
Члан 23. 

Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.  
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности. 

 

Тераса и кров зграде 
 

Члан 24. 
На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправки, 

постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично. 
Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део 

зграде. 

 
Спољни делови зграде 

 
Члан 25. 

Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) морају бити чисти и исправни. 

О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а 
станари о осталим спољним деловима зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати тако да не метају кретање 
пролазника. 

Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама, мора се 

водити рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим ролетнама у стамбеној згради. 
 

Земљиште за редовну употребу зграде 
 

Члан 26. 
Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује o начину коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу 

зграде, у складу са пројектно–техничком документацијом зграде. 
Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити одређен део за игру 

деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, као и вршење других, уобичајених, 
заједничких потреба станара. 

 

Члан 27. 
Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправља и 

замењује оштећене делове ограде, чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго растиње, уклањају коров, 
одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне 

стазе, уклањају грађевински и други отпад, као и да предузимају друге радове како би простор око зграде био у 
уредном стању. 

На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе 

грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене 
заједнице. 
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Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да 

не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче 
(улица, суседна зграда и парцела и сл.). 

Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине око зграде. 

 
Обезбеђење зграде у случају временских непогода 

 
Члан 28. 

Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да простори 
на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторима зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да 

не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда и да не угрожавају безбедност осталих станара и 
пролазника. 

Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и 
канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама. 

Орган управљања зградом је дужан у зимском периоду обезбедити предузимање мера заштите од смрзавања и 

прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 
 

Унутрашње електричне инсталације 
 

Члан 29. 

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима који служе згради 
као целини или заједничким деловима зграде. 

Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само 
стручна лица овлашћена за обављање ових послова. 

 

Водоводне и канализационе инсталације 
 

Члан 30. 
Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном стању. 

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, није дозвољено 

бацање отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације. 
 

Котларница и инсталације грејања 
 

Члан 31. 
Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице. 

Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или 

блоковске котларнице којом управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан 
трају дуже нити да температура у просторијама буде виша од посебним актом прописане. 

 
Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну y згради 

 

Члан 32. 
Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и 

уређаја за узбуну у згради. 
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за употребу лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у квару и о 
насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање зграде, o чему се стара орган управљања. 

Громобрани и електричне инсталације 

 
Члан 33. 

Орган управљања зградом дужан је да се стара o исправности и редовном сервисирању громобрана и 
електричних инсталација. 
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Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као и сервисирање и 

испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара и отклањање кварова могу вршити 
само стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом. 

 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара 
 

Члан 34. 
Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства за гашење 

пожара, као и да предузимају друге превентивне мере прописане одредбама посебног закона. 
 

Безбедносна расвета 

 
Члан 35. 

Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну расвету. 
 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде 

 
Члан 36. 

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају: 
1) редовно сервисирање лифтова; 

2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго; 
3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања 

(котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и 

уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, 
електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде. 

Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају 
привредни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање наведених делатности. 

 

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, 

уређаја и делова згаде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног државног органа и без 

сагласности скупштине стамбене заједнице. 
 

Члан 38. 
Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, усвојеника или лица 

над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом стану или пословној просторији, а 
нису станари у смислу одредаба ове одлуке. 

 

 
III НАДЗОР 

 
Члан 39. 

За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања. 

Надзор над спровођењем Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 
на територији општине Нови Бечеј, вршиће комунални инспектор и друга овлашћена службена лица Одсека 

инспекције општинске управе Нови Бечеј. 
 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 40. 

О неноштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или професионалног 
управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштије кућни ред, о датој 

поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној 
иистекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда. 
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У вршењу инспекцијског надзора, надлежни инспектор је овлашћен да решењем наложи отклањање недостатака, 

односно забрани поступање супротно одредбама ове Одлуке и Закона становању и одржавању зграда. 
За прекршаје прописане казненим одредбама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-

пословним зградама на територији општине  комунални инспектор и друга овлашћена службена лица Одсека 

инспекције Општинске управе Нови Бечеј овлашћени су да издају прекршајни налог. 
 

Члан 41. 
 (1) Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај станари као физичка лица, ако: 

1. не поступају у складу са чланом 5. ове одлуке,  
2. не поступају у складу са чланом 6. ове одлуке,  

3. не поступају у складу са чланом 7. ове одлуке,  

4. не поступају у складу са чланом 8. ове одлуке,  
5. не поступају у складу са чланом 10. ове одлуке,  

6. не поступају у складу са чланом 12. ове одлуке,  
7. не поступају у складу са чланом 15. став 2. ове одлуке, 

8. не поступају у складу са чланом 17. ове одлуке,  

9. не поступају у складу са чланом 21. ове одлуке,  
10. не поступају у складу са чланом 22. став 2. ове одлуке,  

11. не поступају у складу са чланом 23. став 2. ове одлуке,  
12. не поступају у складу са чланом 24. став 2. ове одлуке,  

13. не поступају у складу са чланом 25. став 3. и 4. ове одлуке,  
14. не поступају у складу са чланом 27. став 2. ове одлуке,  

15. не поступају у складу са чланом 28. став 2. ове одлуке,  

16. не поступају у складу са чланом 30. ове одлуке,  
17. не поступају у складу са чланом 34. ове о одлуке,  

18. не поступају у складу са чланом 35. ове одлуке,  
19. не поступају у складу са чланом 37. ове одлуке и  

20. не поступају у складу са чланом 38. ове одлуке.  

 
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000 

динара, односно правно лице новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара. 

 

Члан 42. 
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако орган 

управљања зградом: 
1. не поступи у складу са чланом 13. став 1. и 3. ове одлуке,  

2. не поступи у складу са чланом 15. став 1. ове одлуке,  
3. не поступи у складу са чланом 27. став 1, 3. и 4. ове одлуке,  

4. не поступи у складу са чланом 28. став 1. и 4. ове одлуке,  

5. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке,  
6. не поступи у складу са чланом 33. ове одлуке,  

7. не поступи у складу са чланом 39. ове одлуке.  
 

Члан 43. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, казниће се за прекршај правно лице коме је поверено 
одржавање зграде, ако не истакне на видном месту у сваком улазу у зграду, упутство о начину пријаве квара на 

инсталацијама, уређајима и опреми зграде (члан 13. став 1. тачка 6).  
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу 

од 15.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник коме је поверено одржавање зграде новчаном казном 

у фиксном износу од 75.000 динара. 

Члан 44. 
Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, казниће се правно лице и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 15.000 динара, ако изводе радове из члана 36 , а нису регистровани за обављање наведених 
делатности.  
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара. 

 
Члан 45. 

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако: 

1. не поступа у складу са чланом 9. ове одлуке, и  
2. не поступа у складу са чланом 19. ове одлуке.  

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно 
лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара. 
 

V. ПРИМЕНА ПРОПИСА 

 
Члан 46. 

На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе Закона о становању и 
одржавању зграда ("Службени гласник PC", 6p. 104/2016). 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-36-13/2017                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 
7. На основу члана 4. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/1991 и 71/1994), члана 26. Закона 

о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 14. Закона о библиотечко-

информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута оптшине Нови 
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 17/2017-пречишћени текст), Скупштина општине Нови Бечеј је на 

својој 15. седници одржаној дана 30.11.2017. године, донела  
 

ОДЛУКУ  

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1.  

Овом одлуком врши се промена оснивачког акта установе културе – Народне библиотеке Нови Бечеј која је 
основана Одлуком Скупштине општине Нови Бечеј број 01-06-1-37/1991 од 31. децембра 1991. године, ради 

обављања делатности у области културе од значаја за општину Нови Бечеј уписана у судски регистар Привредног 
суда у Зрењанину. 

Промена оснивачког акта врши се због усклађивања са Законом о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 - исправка). 

 

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Члан 2. 
Оснивач установе је општина Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 8, матични број 08108293(у даљем тексту: 

оснивач). 

 
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  

 
Члан 3. 

Установа послује под пословним именом: Народна библиотека Нови Бечеј (у даљем тексту: установа). 
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Члан 4. 
Седиште установе је у Новом Бечеју, ул. Жарка Зрењанина 9. 

 

Члан 5. 
Установа не може променити пословно име и седиште без претходне сагласности оснивача. 

 
IV. ДЕЛАТНОСТ  

Члан 6. 
Установа обавља делатност културе од значаја за општину, односно послове којима се обезбеђује остваривање 

права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области 

културе. 
Установа обавља библиотечко-информациону делатност у складу са Законом о библиотечко-информационој 

делатности ("Службени гласник РС", број 52/11).  
Установа обавља делатност из става 1. овог члана тако да својим радом доприноси очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као и домаћег 

културног и уметничког савременог стваралаштва. 
 

Члан 7. 
Установа обавља делатност која се разврстава према јединственој класификацији делатности у област - 

стваралачке, уметничке и забавне делатности. 
Претежна делатност установе је 91.01 - делатности библиотека и архива. 

Установа не може променити претежну делатност без претходне сагласности оснивача. 

 
Члан 8. 

Поред делатности из члана 7. ове одлуке, установа може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз 
претходну сагласност оснивача. 

 

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ  
 

Члан 9. 
Установа је дужна да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: 

 

- трајно и несметано обављање делатности установе под условима и на начин уређен законом и прописима 
донетим на основу закона; 

- предузимање мера одржавања објеката и опреме, који служе за обављање делатности установе; 
- развој и унапређење квалитета обављања делатности, као и унапређење организације и ефикасности рада. 

Установа је дужна да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом установе. 
 

Члан 10. 

Оснивач има право: 
- да директору и Управном одбору установе предлаже мере у циљу остваривања делатности установе; 

- да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању установе; 
- да, у складу са законом, предузима мере којима се обезбеђују услови за обављање делатности установе. 

 

Члан 11. 
Установа је дужна да: 

 
- у остваривању делатности поступа по предлозима оснивача; 

- оснивачу подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду и 
пословању; 

- на Статут и акт о организацији и систематизацији послова установе прибави сагласност оснивача; 

- за промену седишта и назива установе претходно прибави сагласност оснивача; 
- за промену делатности установе претходно прибави сагласност оснивача; 

- на годишњи програм рада установе и годишњи финансијски план прибави сагласност оснивача. 
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Члан 12. 
Оснивач је дужан да: 

- установи обезбеди материјалне и друге услове за несметано обављање делатности; 

- остварује надзор и контролу над обављањем делатности; 
- предузима мере за унапређење обављања делатности. 

 
Члан 13. 

Средства за обављање делатности установе обезбеђују се: 
- из буџета оснивача; 

- из прихода од делатности за коју је установа регистрована и 

- из других извора у складу са законом. 
 

Члан 14. 
Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му припадају на основу закона 

и оснивачког акта. 

Установа самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим 
средствима са којима располаже (потпуна одговорност). 

 
VI. ОРГАНИ УСТАНОВЕ  

Члан 15. 
Органи установе су: 

- Директор, 

- Управни одбор и 
- Надзорни одбор. 

Члан 16. 
Установом руководи директор. 

Директора установе именује и разрешава оснивач. 

Директора именује оснивач, на основу претходно спроведеног јавног конкурса, уз сагласност директора 
Библиотеке Града Зрењанина која обавља матичне функције за установу. 

Директор установе, именује се, на период од четири године и може бити поново именован. 
Јавни конкурс из става 3. овог члана, расписује и спроводи, Управни одбор установе. 

 

Члан 17. 
Кандидати за директора установе морају имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у 

струци. Остали услови за избор кандидата за директора установе утврђују се Статутом установе. 
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне 

документације. 
 

Члан 18. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није 

успео. 
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Вршилац дужности директора мора имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у струци. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора. 
 

Члан 19. 
Директор установе: 

 
- организује и руководи радом установе; 

- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом 

установе; 
- извршава одлуке Управног одбора установе; 

- заступа установу; 
- стара се о законитости рада установе; 
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- одговоран је за спровођење програма рада установе; 

- одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; 
- врши друге послове утврђене законом и Статутом установе. 

 

Члан 20. 
Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата: 
- на лични захтев; 

- ако обавља дужност супротно одредбама закона; 
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или тако занемарује или 

несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у раду установе; 

- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности 
директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за 

обављање дужности директора установе; 
- из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 

Члан 21. 
Установом управља Управни одбор. 

Управни одбор установе има председника и четири члана. 
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности. 
Највише једна трећина чланова Управног одбора именује се из реда запослених у установи, на  

предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог 

већине запослених. 
Члан Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 
Чланови Управног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два 

пута. 

У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој 
председавати, најстарији члан Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 22. 
Управни одбор установе: 

 
- доноси Статут; 

- доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и Статутом; 
- утврђује пословну и развојну политику; 

- одлучује о пословању установе; 

- доноси програме рада установе, на предлог директора; 
- доноси годишњи финансијски план; 

- усваја годишњи обрачун; 
- усваја годишњи извештај о раду и пословању; 

- даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 

- даје предлог оснивачу о кандидату за директора; 
- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до 

његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на 
неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду;  

- одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом. 
 

Члан 23. 

Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 
Оснивач установе разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата: 

- на лични захтев; 
- ако обавља дужност супротно одредбама закона; 
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- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности члана Управног одбора установе; 

- из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 
Члан 24. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе. 
Надзорни одбор има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката 

установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 
Чланови Надзорног одбора установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два 

пута. 
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора установе. 

У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој 

председавати, најстарији члан Надзорног одбора. 
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима 

утврђеним актом оснивача. 
 

Члан 25. 
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу. 

 

Члан 26. 
Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата: 
- на лични захтев; 

- ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 
Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора установе; 
- из других разлога утврђених законом или Статутом установе. 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 27. 

Установа је дужна да усклади своја општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке. 

До доношења општих аката установе усклађених са овом одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком. 

 

Члан 28. 
Директор установе именован до ступања на снагу ове одлуке наставља да обавља послове, у складу са законом и 

овом одлуком, до истека времена на које је именован. 
 

Члан 29. 

Управни и надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
Управног и Надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека времена на које су именовани. 

 
Члан 30. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-63-1/2017                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
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8. На основу члана 540. став 3. и члана 543. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 
и 83/2014 - др. закон, 5/2015), а у вези члана 11. став 2. Одлуке о покретању поступка ликвидације  Комуналног  

јавног предузећа  „Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 16/2017) и члана 35. 

Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина 
општине Нови Бечеј на 15.седници одржаној дана 30.11.2017. године доноси следећу 

     
О Д Л У К У  

 о усвајању извештаја о спроведеном поступку ликвидације 
 

I 

Усваја се извештаја о спроведеном поступку ликвидације који је сачинио ликвидациони управник Комуналног  
јавног предузећа  „Компред у ликвидацији“ Ново Милошево број: IV-04-400-134/2017-86 

дана 17.11.2017. године.  
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  
                                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Броj: II  02-400-183/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 
9. На основу члана 540. став 3. и члана 543. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 

и 83/2014 - др. закон, 5/2015), а у вези члана 11. став 2. Одлуке о покретању поступка ликвидације  Комуналног  
јавног предузећа  „Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 16/2017) и члана 35. 

Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина 

општине Нови Бечеј на 15.седници одржаној дана 30.11.2017. године доноси следећу 
     

О Д Л У К У  
 о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало ликвидацијом 

 

I 
Прихвата се Одлука  о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало 

ликвидацијом коју је доставио ликвидациони управник Комуналног  јавног предузећа  „Компред у 
ликвидацији“ Ново Милошево број IV-04-400-134/2017-86   да се целокупна документација привредног 

друштва које је престало да постоји по спроведеном поступку ликвидације поверава на чување Јавном 
предузећу "Комуналац"  Нови Бечеј  у просторијама у Новом Милошеву, Трг палих хероја од 2-6. 

  

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

                                                                                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Броj: II  02-400-184/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
  

10. На основу члана 540. став 3. и члана 543.Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 

и 83/2014 - др. закон, 5/2015), а у вези члана 11. став 2. Одлуке о покретању поступка ликвидације  Комуналног  

јавног предузећа  „Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 16/2017) и члана 35. 

Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина 

општине Нови Бечеј на 15.седници одржаној дана 30.11.2017. године доноси следећу 
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О Д Л У К У  

 о окончању поступка ликвидације 
 

I 

   Над Комуналним  јавним предузећем  „Компред“ Ново Милошево  у ликвидацији “ Ново Милошево, улица и број , 
Трг палих хероја 2-6, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 

08259127, ПИБ 101431646 покренут је поступак ликвидације дана 23.06.2017. године  
     Како су истекли законом прописани рокови за обавештавање и пријаву потраживања поверилаца и како је 

друштво обавило све законом прописане радње у сврху спровођења поступка ликивдације, те како се против 
друштва не води поступак за наплату пријављених а оспорених потраживањa а у складу са чланом 12. Одлуке о 

покретању поступка ликвидације  Комуналног  јавног предузећа  „Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 16/2017) оснивач преузима обавезу испуњења пријављених потраживања као и 
обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку ликвидације, то скупштина доноси одлуку о окончању 

поступка ликвидације. 
 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Броj: II  02-400-185/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 
11. На основу члана 541. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. 

закон, 5/2015), а у вези члана 12. Одлуке о покретању поступка ликвидације  Комуналног  јавног предузећа  
„Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 16/2017) и члана 35. Статута општине Нови 

Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 

15.седници одржаној дана 30.11.2017. године доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
о расподели ликвидационог остатка 

 

I 
Над Комуналним  јавним предузећем  „Компред“ Ново Милошево  у ликвидацији “ Ново Милошево, улица и број , 

Трг палих хероја 2-6, уписаним у Регистар привредних субјеката  Агенције за привредне регистре, матични број 
08259127, ПИБ 101431646, са пословним бројем рачуна 160-62813-11, одлуком Скупштине општине Нови Бечеј II 

02-400-132/2017 од 08.06.2017. године  године , покренут је поступак ликвидације, што је регистровано решењем 
Регистратора Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, број БД 53070/2017 дана 

23.06.2017. године 

 Како су у току поступка ликвидације сва пријављена потраживања намирена из остварених прихода, преостала 
имовина друштва ће бити распоређена оснивачу, а у складу са чланом 12. Одлуке о покретању поступка 

ликвидације  Комуналног  јавног предузећа  „Компред“ Ново Милошево  (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 16/2017) оснивач преузима обавезу испуњења пријављених потраживања као и обавезу плаћања свих 

трошкова који настану у поступку ликвидације, то Скупштина доноси одлуку да се ликвидациони остататак 

расподељује његовом једином оснивачу Општини Нови Бечеј из Новог Бечеја,  ПИБ 101845645, који ће по 
спроведеном брисању привредног друштва из Регистра привредних субјеката бити једини власник преостале 

имовине. 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
                                                                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  
Броj: II  02-400-186/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
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12. На основу члана  32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи  („Службени  гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон) и члана 35. став 1. тачка  6., у вези са чланом 43. став 

2. Статута Општине Нови Бечеј („Службени  лист Општине Нови Бечеј“ бр. 17/2017- пречишћени текст), 

Скупштина Општине Нови Бечеј  на својој 15. седници одржаној дана 30.11.2017. године донела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног  Акционог Плана за остваривање права националних мањина Општине Нови 

Бечеј  
 

I 

Усваја се Локални Акциони План за остваривање права националних мањина општине Нови Бечеј за период 2018-
2023. 

 
II 

Локални Акциони план за остваривање права националних мањина општине Нови Бечеј за период 2018-2023 је у 

прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 
 

III 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број : II 02-90-7/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

Локални  Акциони  Плана за остваривање права националних мањина  Општине  Нови Бечеј 

 
УВОД 

Усвајањем Локалног Акционог плана за остваривање права националних мањина  (у даљем тексту: ЛАП ОПНМ ) 
општина Нови Бечеј је поставила  стратешко опредељење за унапређење основних људских и мањинских права и 

слобода националних мањина на локалном нивоу. 

Локални Акциони план за остваривнње права националних мањина представља локални, средњорочни стратешки 
документ који садржи стратешке циљеве постављене у складу са препорукама Министарства државне управе и 

локалне самоуправе Републике Србије. 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

        У  циљу израдe ЛАП ОПНМ формирана je мултинационална радна група састављена од представника 

већинског народа и од  представника националних мањина на локалном нивоу. Акциони план је развијан кроз 
широк инклузиван процес у циљу обезбеђивања максимално могућег нивоа консензуса свих актера и пружања 

могућности националним мањинама да преко својих представника обезбеде највећи степен учешћа у обликовању 
овог кључног документа за остваривање права националних мањина на локалном нивоу. 

На основу консензуса радне групе, представници локалне управе израђују нацрт који се упућује на  јавну 

расправу, за добијање стручног мишљења. 
 

Нацрт локалног Акционог плана садржи 12 поглавља: 
1. Лични статусни положај; 

2. Забрана дискриминације; 
3. Област медија; 

4.         Област културе; 

5. Слобода вероисповести; 
6. Употреба језика и писма; 

7. Образовање; 
8. Демократска партиципација; 
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9. Одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима; 

10. Економски положај припадника мањинских заједница; 
11. Међународна сарадња; 

12.       Локални савет за међунационалну сарадњу. 

 
Свако поглавље садржи кратак уводни део у виду тренутног пресека стања у оквиру кога је представљен важећи 

нормативни оквир за дато поглавље, као и опис тренутног нивоа остварености права и слобода националних 
мањина. 

Свако поглавље Локалног  Акционог плана за остваривање права националних мањина садржи стратешки циљ, 
који је у највећој мери заснован на препорукама Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике 

Србије. 

Поред стратешког циља свако поглавље садржи Општи резултат који произилази из реализације целине 
активности датог поглавља. Општи резултат прате индикатори утицаја, као и извори верификације. 

Приликом израде Акционог плана, посебно су узети у обзир предлози представника националних мањина имајући 
у виду да они могу у највећој мери указати на идентификоване потребе националних мањина на локалном нивоу. 

Представници националних мањина су такође предвиђени као партнери у бројним активностима које спроводи 

локална самоупрва, а у којима су сматрали да могу да допринесу бољој видљивости или ефикаснијем спровођењу. 
Основни циљ активног учешћа представника националних мањина у изради Локалног Акционог плана, 

спровођењу активности, као и надзору над спровођењем Акционог плана јесте остваривање веће видљивости 
националних мањина као интегралног дела српског друштва и локалне заједнице, као и унапређење друштвене 

интеграције у целини. 
За израду Акциони плана за остваривање права националних мањина Општине Нови Бечеј председник Општине 

Нови Бечеј именовао је комисију решењем бр. I 01-020-59/2017, дана 12.06.2017. године у следећем саставу: 

 
1. Тибор Бало, професор – председник комисије, 

2.  Марица Бешлин – члан, 
3. Ласло Илија – члан, 

4. Љиљана Штрбац – члан, 

5. Зора Станисављев – члан. 
 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Акциони план садржи прецизно исказане носиоце активности на чији терет су опредељена средства као и 

прецизиран извор финансијских средстава. Акциони план садржи исказане процене вредности активности 
исказане у складу са Стандардном методологијом исказивања јединичних трошкова за оквирну процену 

финансијских средстава по активностима из Акционог плана.  
Средства за реализацију активности предвиђених Акционим планом обезбедиће се из буџета Републике Србије, 

буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета  Општине Нови Бечеј, донаторских средстава, ИПА предприступних 
фондова и билатералних донација. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈE АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Праћење реализације активности из Акционог плана биће поверено Локалном Савету за националне мањине, а у 
циљу остваривања како пуне инклузивности националних мањина у процесу мониторинга, тако и пуне 

координације рада државних органа и обезбеђивања највишег нивоа подршке за спровођење планираних 

активности.  
У поступку праћења реализације, стручну и административно-техничку подршку Савету за националне мањине 

пружа ће стручна служба Општинске Управе. 
  

Лични статусни положај: 
1. Тренутни пресек стања на територији Општине Нови Бечеј 

Правни оквир: Устав Републике Србије; Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист 

СРЈ“, број 11/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - УС); Закон о заштити података о 
личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008 и 104/2009 - др. закон); Закон о држављанству Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 90/2007); Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник 
РС“, број 87/2011); Закон о личној карти („Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и 36/2011); Закон о матичним 
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књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009 и 145/2014); Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 

72/2011–др. закон и 6/2011); Закон о попису становништва („Службени гласник РС“, бр. 104/2009 и 24/2011) и 
Закон о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/2009). 

 

Појам националне мањине дефинисан је законом на начин који је у складу са упоредно правним искуствима. 
Приликом пописа становништва 2011. године учињени су значајни напори да се обезбеди да право на слободну 

самоидентификацију буде у потпуности загарантовано. Попис је укључивао потпуно отворена питања о 
националној припадности, матерњем језику и верској припадности, без претходно дефинисаних листа, а 

пописивачима су дате инструкције да тачно забележе одговоре дате на та питања.  
 

Резултати пописа из 2011. године за општину Нови Бечеј:  укупно 23925 становништва:  срба 16132;  

мађара 4319;  рома 1295;  југословена 83; албанаца 72; хрвата 66; румуна 59; македонаца 42;  муслимана 11; 
немаца 14; словаци 15; црногораца 27; руси 14; русини 4; бошњаци 3; буњеци 3; власи 1; словенци 8; украјнци 2; 

остали 29; не желе да се изјасне 838; регионална припадност 306; непознато 578. 
Процентуално:  Срба 67,4 %; Мађара 18,52 %; Рома 5,41 %; остали 8,67 % 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Спровођење персоналног принципа у 

примени   правних   правила   о   положају 

националних  мањина,  као  и спровођење 
принципа аутономног одређивања 

идентитета припадника мањинских 
Заједница у Новом Бечеју. 

Унапређење механизама 
пописивања припадника мањинских 

заједница и заштита података о личности 

припадника мањинских заједница. 

Слободно изражавање 

националног идентитета на 

добровољној бази се поштује.
  

Спрoвoди сe пoлитикa 
нeутрaлнoсти у 

идeнтитeтским питaњимa 
мaњинских зajeдницa.  

Подаци о броју припадника 

националних мањина 
доступни надлежним 

органима ради праћења и 
анализе степена остваривања 

мањинских права, уз заштиту 

ових података као нарочито 
осетљивих података према 

прописима о заштити 

Статистички 

подаци 

надлежних 
органа о 

броју 
припадника 

националних 
мањина на 

територији 

Општине 
Нови Бечеј. 

Доследна 
примена 

персоналног 

принципа у 
односу на 

положај 

Регистар органа и 

организација 

јавне управе и 
запослених у 

систему јавне 
управе општине 

Нови Бечеј. 
Независне научне 

студије 

које се односе на 
прикупљање 

података о 
националним 

мањинама на 

територије 
општине Нови 

Бечеј. 
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података о личности. националних 

мањина, као 

и поштовање 
принципа 

аутономног 
одређивања 

идентитета 
припадника 

мањинских 

заједница на 
територије 

општине 
Нови Бечеј. 

Активности Носилац 

активности 

Рок Финансијски 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 
активности 

1.  Унапређење Посебног 

бирачког списка 
националне мањине у 

смислу надоградње и 
унапређења постојећег у 

циљу што прецизнијег 

ажурирања података уз 
обезбеђење 

поверљивости истих. 

Одсек за 

управу и 
зајеничке 

послове 
општинске 

управе Нови 

Бечеј. 

Континуирано Буџет ЈЛС 

(Редовна 
активност коју 

спроводе 
запослена 

лица у оквиру 

својих 
редовних 

дужности и 
које су у 

оквиру 
њихових 

стандардних 

плата. 

Унапређен, 

ажуриран, 
посебни 

бирачки 
списак 

националне 

мањине,  уз 
заштиту ових 

података као 
нарочито 

осетљивих 
података 

према 

прописима 
о заштити 

података о 
личности. 

Активност 

реализована. 
Активност се 

континуирано 
реализује. 

2.  Наставити информисање 

припадника националних 
мањина о њиховим 

правима везаним за 

регулисање личног 
статуса и наставити 

пружање бесплатне 
правне помоћи 

припадницима 
наведених заједница у 

овим поступцима.  

Локална 

самоуправа; 
Организације 

Цивилног 

друштва. 

Континуирано Буџет ЈЛС. Надлежни 

органи и 
организације 

цивилног 

друштва које 
се баве  

заштитом 
људских и 

мањинских  
права  

редовно 

обавештавају 
припаднике 

националних 
мањина о 

њиховим 

правима 
везаним за 

регулисање
 лично

г статуса. 

Активност се 

континуирано 
реализује. 

 
 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         156 

 
II.  ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр. и „Службени 

гласник РС - Међународни уговори“, бр. 12/2010 и 10/2015), Закон о ратификацији Међународног пакта о 
грађанским и политичким правима („Службени лист СФРЈ“, број 7/1971), Закон о забрани дискриминације 

(„Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист 
СРЈ“, број 11/2002, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 72/2009 - др. 

закон и 97/2013 - УС), Кривични законик („Службени гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр, 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014). 

  

Влада је усвојила Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 
2014. до 2018. године. Његовом доследном применом и мониторингом оствариће се унапређење положаја 

најосетљивијих друштвених група, међу којима су посебно препознате и националне мањине. За мониторинг 
имплементациjе на локалном нивоу основан је Савет за међунационалне односе Општине Нови Бечеј.  

Формирањем  новог Савета за међунационалне односе  2016. године значајно је ојачан правни оквир у погледу 

промовисања једнакости и заштите од дискриминације, између осталог и по основу националне припадности у 
Општини Нови Бечеј. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Обезбедити остваривање права и 
слобода припадника националних 

мањина под једнаким условима на  

територији општине Нови Бечеј, 
развијање толеранције и спречавање 

дискриминације 

Очуван достигнут ниво људских 
и мањинских права и 

обезбеђено остваривање права 

и слобода припадника 
националних мањина под 

једнаким условима на 
територији општине Нови 

Бечеј. 
Предузете активне мере 

усмерене ка превенцији 

дискриминације у свим 
релевантним сферама 

друштвеног живота на 
терирорији општине. 

Потпуно поступање по 

препорукама Покрајинског 
омбудсмана и Повереника за 

заштиту равноправности. 

Број минута на 
јавним 

сервисима/број 

штампаних 
брошура и другог 

штампаног 
материјала 

посвећеног 
подизању нивоа 

свести о правима 

националних 
мањина; 

Број обука 
одржаних за 

државне 

службенике 
локлане управе

 ; 
Број 

процесуираних 

злочина из 
мржње на 

локалном нивоу. 

Кварталнии 
извештај локалног  

Савета за 

међунационалне 
односе о 

праћењу и 
реализацији 

акционог плана.
   

Извештај 

Заштитника 
грађана о 

случајевима за 
општину Нови 

Бечеј. Извештај 

Покрајинског 
омбудсмана за 

општину Нови 
Бечеј. 

Извештај 

Повереника за 
заштиту 

равноправности за 
општину Нови 

Бечеј. 

Активности Носилац 
активности 

Рок Финансијски 
ресурси 

Показатељи 
резултата 

Статус 
спровођења 

активности 

2.1 Подизање свести 
широј јавности, 

припадницима 
националних 

мањина  и 
функционерима 

и запосленима у 

Служба за 
управљање 

кадровима; 
Јавни 

медијски 
сервиси; 

Партнери: 

Континуирано Буџет локалне 
управе  

(Редовна 
активност коју 

спроводе 
запослена лица 

у оквиру својих 

Број 
минута/страница 

на локалним 
јавним сервисима 

посвећених 
подизању свести 

о правима 

Активност се 
делимично 

реализује. 
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ЈЛС о правима 

националних 

мањина, као 
и  правима на 

афирмативне 
мере где су оне 

неопходне. 

Национални 

савети 

Националних 
мањина.

  

редовних 

дужности и 

које су у 
оквиру 

њихових 
стандардних 

плата). 
Аплицирати 

код 

Покрајинског 
секретаријата 

за образовање, 
прописе, 

управу и 

националне 
мањине – 

националне 
заједнице. 

националних 

мањина. 

  
Број обука 

одржаних за 
функционере и 

запослене у 
органима јавне 

власти на свим 

нивоима и број 
учесника обука. 

Број јавних
 расправа, 

штампаних 

брошура и другог 
материјала 

усмерених на 
промоцију 

права
 национал

них мањина. 

2.2 Реаговање и 
сузбијање говора 

мржње у 

медијима и на 
социјалним 

мрежама. 
  

Управни 
одбор 

медија; 

Удружења 
грађана. 

 

Континуирано Аплицирати 
код 

Покрајинског 

секретаријата 
за образовање, 

прописе, 
управу и 

националне 
мањине – 

националне 

заједнице за 
пројекте 

толеранције. 

Смањен број 
случајева 

ширења говора 

мржње путем 
медија и 

социјалних 
мрежа.   

Повећан број 
прилога у којим 

се осуђује говор 

мржње. 
Број подржаних 

пројеката који 
промовишу 

толеранцију. 

Активност се  
делимично 

реализује. 

2.3 Јачање свести 
грађана о 

узроцима и 

последицама 
кривичних дела 

почињених из 
међунационалне 

мржње и нултој 
толеранцији 

према таквим 

делима. 

МУП; Јавно 
тужилаштво; 

Медијски  

сервис. 
Партнер: 

Национални 
савети 

националних 
мањина. 

Континуирано 
 

Буџет РС Смањен број 
аката насиља 

и говора мржње 

над 
припадницима 

националних 
мањина. 

Представљен 
извештај 

надлежних 

државних органа 
и других  

институција. 

Активности се 
реализује.  

 
III ОБЛАСТ   МЕДИЈА 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист 

СРЈ“, број 11/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013-УС), Закон о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 20/1204 – УС и 55/2014), Закон о јавном информисању 

и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014), Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 
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83/2014), Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, број 83/2014), Закон о култури („Службени 

гласник РС“, број 72/2009), Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закон и 
99/2011- др. закон), Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС'', број 

120/2004), Закон о оглашавању ("Службени гласник РС", број 79/2005), Закон о електронским комуникацијама 

(,,Службени гласник РС'', број 44/2010), Закон о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језицима („Службени 

лист СЦГ - Међународни уговори“, број 18/2005), Закон о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног 
културног наслеђа (,,Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 1/2010), Закон о кинематографији 

(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и 46/2014 - УС), Закон о потврђивању Оквирне конвенције за 
заштиту националних мањина ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/1998)  

 

Медијска регулатива, полазећи од Уставних гаранција и стратешких опредељења државе, садржи норме којима 
обезбеђује право на информисање припадницима националних мањина. Законима се утврђује обавеза јединице 

локалне самоуправе да суфинансира пројекте и програме на језицима националних мањина. На пројекте који се 
прилажу ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина обавезно се прибавља 

мишљење одговарајућег Националног савета националне мањине, које се прилаже конкурсној комисији.  

У Новом Бечеју постоји штампани медији  „Новобечејски дани“ на 24 странице, делимично финасиран из 
општинског буџета, писани на српском језику, ћириличним писмом, који повремено објављује једну страницу на 

мађарском језику, што никако није у складу са пропорцијом национоланих мањина према укупном броју 
становника. 

Од локалних електронских медија постоји ТВ Нови Бечеј, који исто користи средства општинског буџета, а који 
нема прилоге на језицима националних мањина. 

Општинска Web-страница, која служи за информисање грађана, није преведена на језик националних мањина. 

Медији цивилног сектора (Web-странице, Web-информатори) нису довољно  развијени, ни финансијски подржани, 
да би на локалном нивоу могли надоместити горе наведене недостатке, тј. Континуирано информисање на 

језицима националних мањина. 
Постоји отворен простор за даље унапређивање фактичких односа у вези расподеле средстава којима се 

суфинансирају пројекти у овој области. 

Обавеза је локалних медијских сервиса, који су финсирани из општинског буџета, да кроз своје програмске 
садржаје остварују локални јавни интерес који подразумева, између осталог и задовољавање потреба грађана за 

програмским садржајима који обезбеђују очување и изражавање културног идентитета, како српског народа тако 
и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине и на свом 

матерњем језику и писму.  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређивање стања у локалним 
медијима и развој медијских садржаја 

на локалном нивоу, од значаја за 
припаднике мањинских заједница кроз 

обезбеђивање квалитативног, 

квантитативног, доступног и 
финансијски одрживог информисања на 

језицима националних мањина. У 
односу на постојеће стање, обезбедити 

континуитет финансирања медија на 
језицима националних мањина у 

општини Нови Бечеј  у складу са 

законом и подићи ниво информисања 
на језицима националних мањина у 

циљу смањења разлика у односу на 
постојеће стање. 

Успостављен одржив систем 
информисања на језицима 

националних мањина који 
квалитативно, квантитативно 

и одговара потребама 

припадника националних 
мањина.  

  
 

Медијски 
садржаји на 

језицима 
националних 

мањина 

доступни у 
складу 

са потребама 
припадника 

националних 
мањина.  

Локални  медији 

у 
довољној мери 

обезбеђују 
медијске 

садржаје и на 

језицима 
националних 

мањина. 

Периодично 
мишљење 

Општинског 
Савета за 

међунационалне 

однсе 
Извештаји 

надлежних 
локалних  органа 

о финансирању 
медија на 

језицима 

националних 
мањина и 

реализованим 
конкурсима за 

суфинансирање 

медијских 
пројеката на 

језицима 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         159 

 

националних 

мањина на 

локалном нивоу. 

Активности Носилац 

активности 

Рок Финансијски 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 
активности 

3.1 Унапређивање 

пројектног 
финасирања и 

суфинансирања 

посебно у вези 
са 

информисањем 
националних 

мањина на 
локалном 

нивоу; 

Повећање 
количине 

садржаја на 
језицима 

националних 

мањина у  
медијама која 

имају 
суфинасирање 

из општинског 
буџета. 

Општинска 

управа; 
Локални савет 

за 

међунационалне 
односе. 

Континуирано 

од 01.01.2018  
 

Буџет локалне 

управе; 
Аплицирати 

код 

Покрајинског 
секретаријата 

за  културу 
јавно 

информисање 
и односе с 

верским 

заједницма и 
за средства 

националног 
савета 

мађарске 

националне 
мањине. 

Израђен 

адекватан 
модел који 

осигурава 

финансијску 
одрживост 

локалних медија 
да информишу и 

на језицима 
националних 

мањина уз 

консултације са 
представницима 

националним 
мањина. 

Активност се  

делимично 
реализује. 

3.2 Обезбеђивање 

одрживости  
локалних 

медија, који 

поштују 
заступњеност 

информисања 
на језицима 

националних 

мањина кроз 
различите   

облике одатног 
финансирања   

у  складу са 
законом; 

Усавршавање 

контролне 
регулативе у 

испуњавању 
преузетих 

обавеза 

локалних  
медијских 

сервиса о 
информисању и 

на језицима 
националних 

мањина.  

Управни одбор 

медија; 
Удружења 

грађана. 

 

Континуирано 

од 01.01.2018  
до 01.01.2023 

Буџет локалне 

управе;  
Аплицирати 

код 

Покрајинског 
секретаријата 

за 
образовање, 

прописе, 

управу и 
националне 

мањине – 
националне 

заједнице. 
 

Број

 локални
х медија / 

продукција који 

информишу и на 
језицима 

националних 
мањина;  

Висина 

средстава  која 
су посебно 

предвиђена за 
информисање 

на језицима 
нацоналних 

мањина; 

Општински 
Савет за 

међунационалне 
односе учетвује 

у раду локалних 

медија који су 
прихватили да 

информишу на 
језицима 

националних 
мањина.  

Активност се  

делимично 
реализује. 
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3.3 Спровођење 

анализе 

трошкова 
потенцијалног 

увођења 
превода на сајт 

општинске 
управе. 

Општинска 

управа. 

Од 2018. Буџет локалне 

управе. 

Повећана 

посећеност 

општинског 
сајта. 

Активност се не 

реализује. 

 

IV ОБЛАСТ   КУЛТУРА 
Тренутни пресек стања: 

Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист 

СРЈ“, број 11/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013-УС), Закон о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 20/2014 – УС и 55/2014), Закон о културним добрима 

(„Службени гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закон и 99/2011- др. закон), Закон о библиотечко- 
информационој делатности (,,Службени гласник РС'' бр. 52/2011) , Закон о ратификацији Европске повеље о 

регионалним или мањинским језицима („Службени лист СЦГ - Међународни уговори“, број 18/2005), Закон о 
потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа (,,Службени гласник РС-Међународни 

уговори“, број 1/2010), Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина ("Службени 

лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/1998) и Закон о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу 
разноликости културних израза („Службени гласник РС“, број 42/2009). 

 
Тренутно стање 

У области културе, код  установа, финасираних од стране општине  Нови Бечеј (Дом Културе, Народна 

библиотека) неопходно задржати постојећи ниво, а по могућности увећати заступњеност програма на мањинским 
језицима.   

Постоје локална удружења која су регистрована за очување народних обичаја и традиције, као и културног 
нематеријалног добра мањинских заједница на локалном нивоу, чије функционисање треба учинити стабилним, 

финансијско превидљиво у складу са законом, од стране локалне самоуправе.  
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈ
Е 

Унапређивање културне понуде, 

садржајим од значаја за припаднике 
мањинских заједница кроз обезбеђивање 

квалитативног, квантитативног, програма-

манифестација на језицима националних 
мањина у Новом Бечеју. 

Развој културе мањинских заједница и 
међукултурног дијалога. 

У односу на постојеће стање, обезбедити 
континуитет финансирања удружења  

националних мањина на територији 

општине Нови Бечеј у складу са законом у 
циљу побољшања њиховог рада. 

Посебна пажња посвећена 

културном стваралаштву 
националних мањина у 

Новом Бечеју.  

Обезбеђена заштита 
културних добара и 

елемената нематеријалног 
културног 

наслеђа на локалном нивоу 
који су од посебног значаја 

за националну мањину.

  
Унапређена култура 

међусобног 
поштовања и разумевања, 

сузбијања предрасуда и 

сегрегације грађана у 
међуетничкој средини,као 

што је Нови Бечеј.  

Средства за 

редовно 
финсирање 

локалних 

културних 
удружења  

националних 
мањина 

предвиђена у 
буџету. 

 

 

Периодично 

мишљење 
општинског 

Савета за 

међунационалне 
односе. 

Периодично 
мишљење 

Општинског 
Савета за буџет 

и финасије. 

Конкурси у 
области 

културног 
наслеђа 

за националне 

мањине 
се расписују. 

Активности Носилац 

активности 

Рок Финансијск

и 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 

активности 

4. Конкурси за Локална Континуиран Буџет Број одржаних Активност се  
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1 финансирање 

и суфинансирање 

проjеката из 
области заштите 

културног наслеђа 
националних 

мањина и то у 
областима: 

заштите, очувања и 

презентације 
нематеријалног 

културног наслеђа 
(очување народних 

обичаја и 

традиција, сценско 
стваралаштво, 

тардиционалне 
манифестације, 

обележавање 
значајних датума за 

представнике 

националних 
мањина). 

Управа 

Удружења  

грађана 

о 

од 

01.01.2018 

локалне 

управе; 

Аплицирати 
код 

Покрајинског 
секретаријата 

за  културу 
јавно 

информисање 

и односе с 
верским 

заједницма и 
за средства 

националног 

савета 
мађарске 

националне 
мањине. 

манифестација, 

програма на 

локалном нивоу; 
Учешће на 

локалним 
манифестацијам

а у сарадњи са 
другим 

удружењима; 

Учешће на 
Покрајинским и 

међународним 
манифестацијам

а; 

Успех на 
такмичарским 

манифестацијам
а , оцене 

стручног жирија. 

делимично 

реализује. 

4.

2 

Обезбеђено 

просторно 
функционисање 

удружења  
националних 

мањина за 
неговање културног 

наслеђа (обичај и 

традиције), са 
инфраструктурални

м-комуналним 
услугама (струја, 

вода, грејање итд.) 

Месне 

заједнице; 
Удружења 

грађана 

Континуиран

о 
од 

01.01.2018 

Средства 

самодопринос
а месне 

заједницеНов
и Бечеј; 

Буџет 
локалне 

самоуправе; 

Аплицирати 
код 

Покрајинског 
секретаријата 

за 

образовање, 
прописе, 

управу и 
националне 

мањине – 

националне 
заједнице 

КУД мањинске 

заједнице 
функционише 

континуирано, 
средства се 

редовно 
пребацују за 

приспеле 

обавезе за 
објекат. 

Активност се  

делимично 
реализује. 

4.
3 

Пружање подршке 
Организацијама 

националних 

мањина за 
припрему 

пројектне 
документације за 

учешће на 

конкурсима за 
суфинансирање 

културних 
програма, као и за 

одржавање 

Канцеларија за 
ЛЕР. 

Континуиран
о 

 Остварене 
донације. 

Акивност се не 
остварује. 
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објеката. 

4.

4 

Усавршавање 

пројектног 
финасирања  на 

пољу ултуре,  
уважавајући 

принцип позитивне 

дискриминације за 
националне 

мањине. 

Општинска  

управа; 
Општински 

савет за 
међунационал

не односе. 

Од 

01.01.2018 
до 

01.05.2018 

 Средства 

предвиђена 
буџетом за 

функционисање 
удружења 

националних 

мањина. 

Активност се не 

остварује. 

 
V СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист 

СРЈ“, број 11/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 - др. закон и 97/2013 - УС) и Закон о црквама и верским 
заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006). 

 

У домену слободе мисли, савести и вероисповести полазећи од идеје прокламоване у Уставу Републике Србије, у 
Општини Нови Бечеј, цркве и верске заједнице су равноправне и слободне да самостално уређују своју унутрашњу 

организацију, верске послове и да јавно врше верске обреде. Римокатоличка црква верске обреде врши на 
мањинском језику (мађарском) и обезбеђено активно учешће представника мађараске националне мањине у 

решавњу њиховох специфичних потреба што се тиче функционисања црквене заједнице и имају подршку и 

локалне  управе у санацији црквених објеката. 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 
УТИЦАЈА 

ИЗВОР 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Поштовање слободе вероисповести у 

контексту оснивања и регистрације 
верских организација, а на темељу 

принципа неутралности, односно 

одвојености државе од верских 
заједница. 

Слобода вероисповести се 

гарантује у 
законодавству и остварује у 

пракси, у општини Нови Бечеј. 

 

Број цркава и 

верских 
заједница и 

њихових 

организационих 
јединица (2) у 

општини Нови 
Бечеј у којима 

се служба 

обавља на 
језику 

националне 
мањине. 

Успостављен 
међу-верски 

дијалог у циљу 

промовисања 
одређених 

аспеката 
слободе 

вероисповести.  

Периодично 

мишљење 
Општинског 

Савета за 

међунационалне 
односе; 

Извештај 
Заштитника 

грађана. 

 

Активности Носилац 
активности 

Рок Финансијски 
ресурси 

Показатељи 
резултата 

Статус 
спровођења 

активности 

5.1 Подстицање  
дијалога, уз 

поштовање 
принципа 

одвојености 

државе и цркве, 

Црквени савети; 
Локални савет 

за 
међунационалне 

односе. 

Континуирано 
од 01.01.2018  

Општински 
Буџет  - 

Активност 
занемарљивих 

трошкова. 

 

Екунемска  
богослужења 

 

Минимално 
реализован. 
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између 

представника 

Српске  
православне 

цркве и 
Римокатоличке 

цркве на 
локалном нивоу 

у циљу очувања 

верске и 
међунационалне 

толеранције. 

 
VI УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 

45/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 и 30/2010), Закон о заштити права и слобода националних мањина 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 11/2002 и „Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС”, 

бр. 72/2009 – др. закон и 97/2013 – УС) и Закон о националним саветима националних мањина („Службени 

гласник РС”, број 72/2009, 20/2014 − УС и 55/2014); 
Прописи који у појединим члановима уређују службену употребу језика и писама: 

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 
– УС); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007); Закон о матичним књигама 

(„Службени гласник РС”, број 20/2009); Породични закон („Службени гласник РС”, бр. 18/2005 и 72/2011 − др. 

закон); Закон о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 36/2011); Закон о путним исправама 
(„Службени гласник РС”, бр. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 и 62/2014); Закон о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ”, бр. 33/2097 и 31/2001, „Службени гласник РС”, број 30/2010); Закон о парничном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 − УС, 74/2013 − УС и 55/2014); Закон о ванпарничном поступку 

(„Службени гласник СРС”, бр. 25/1982 и 48/1988 и„Службени гласник РС”, бр. 46/1995 − др. закон, 18/2005 − др. 
закон, 85/2012, 45/2013 − др. закон и 55/2014); Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС”, бр. 

72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014); Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, број 

65/2013); Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. 
закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015), Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 

35/2000, 57/2003 − УС, 72/2003 − др. закон, 75/2003 − испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 − др. закон, 85/2005 − 
др. закон, 104/2009 − др. закон, 28/2011 – УС и 36/2011 ); Закон о локалним изборима („Службени гласник РС”, 

бр. 129/2007, 34/2010 − УС и 54/2011), Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 

101/2007) и Закон о Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/2007, 99/2011, 18/2013 – УС и 103/2015). 
  

Изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 2010. године постигнута је усаглашеност 
између овог закона и Закона о националним саветима националних мањина, након чега је у великом броју 

додатних општина или насеља у оквиру једне општине, као што је и Нови Бечеј, дошло до увођења мањинских 

језика у службену употребу (заједно са српским језиком и ћириличким писмом који су у службеној употреби у 
целој Србији). Закон прописује да је јединица локалне самоуправе обавезна да својим статутом уведе у 

равноправну службену употребу језик и писмо националне мањине уколико проценат припадника те националне 
мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15% према резултатима последњег пописа 

становништва. Поред наведене обавезе, члан 11. став 1. Закона наводи да на територији јединице локалне 
самоуправе где традиционално живе припадници националних мањина, њихов језик и писмо може бити у 

равноправној службеној употреби. 

Међутим, примена права коришћења мањинских језика у контактима са органима јавне власти је донекле 
неуједначена у самој општини Нови Бечеј. С тим у вези, постоји потреба да се обезбеди уједначена примена 

прописа у службеној употреби језика и писма, која ће се остварити обезбеђивањем неопходних расположивих 
ресурса, подизањем нивоа свести, како државних службеника тако и припадника националних мањина, како би се 

осигурало ефикасно остваривање права у овој области, као и запошљавањем државних службеника на локалном 

нивоу који знају односно познају одговарајући мањински језик. 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР ИЗВОР 
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УТИЦАЈА ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Пуно поштовање права на употребу 
матерњег мањинског језика/говора и 

писма уз флексибилну примену 

увођења мањинских језика/говора у 
службену употребу у јавним 

институцијама Новог Бечеја  у складу 
са законом. 

 

Обезбеђено остваривање права 
на слободан избор и 

коришћење личног имена 

припадника националних 
мањина и уписивање ових 

личних имена у све јавне 
исправе, службене евиденције 

и збирке личних података 

према језику и правопису 
припадника националне 

мањине. 
Настављена пракса 

флексибилног увођења језика 
и писма националних мањина у 

службену употребу. 

Обезбеђена средства за 
остваривања права на 

службену употребу језика и 
писама. 

Број  уписаних 
личних имена у 

јавне исправе, 

службене 
евиденције и 

збирке личних 
података и 

издавање 

исправа са 
уписаним 

податком о 
личном имену на 

језику и писму 
националних 

мањина у складу 

са прописима; 
Повећан 

проценат 
израђених и 

постављених 

табли с називом 
органа, назива 

на путним 
правцима, улица 

и 
тргова, као и 

других 

обавештења и 
упозорења за 

јавност исписних 
и на језицима 

националних 

мањина који су у 
службеној 

употреби у 
Новом Бечеју. 

Број предмета 

обрађених на 
језицима 

националних 
мањина; 

Повећан 
проценат 

финансирања 

активности 
усмерених на 

унапређивање 
остваривања 

права на 

службену 
употребу језика 

и писама 
националних 

мањина путем 
конкурса.  

Извештаји 
Управне 

инспекције. 

Периодично 
мишљење  

општинског 
савета за 

међунационалне 

односе. 
Извештај 

Заштитника 
грађана. 
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Активности Носилац 

активности 

Рок Финансијски 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 

активности 

6.1 Унапређење 

начина рада 
органа 

јединица 

локалне 
самоуправе  у 

вршењу 
поверених 

послова уписа 

одређеног 
личног имена 

у матичне 
књиге на 

језику и 
писму 

припадника 

националне 
мањине у 

складу са 
законом.

  

Локална 

самоуправа. 
 

Континуирано 

од 01.01.2018  

Општински 

Буџет  - 
Активност 

занемарљивих 

трошкова 
 

Општинска 

управа, матичар 
и заменик 

матичара излазе 

у сусрет 
грађанима у 

вези са 
остваривањем 

права на упис 

личног имена у 
матичне књиге 

на језику и 
писму 

припадника 
националне 

мањине. 

 

Активност  

реализована. 

6.2 Подизање 
свести 

припадника 
националних 

мањина у 

погледу 
остваривања 

права на 
употребу 

мањинских 

језика у 
контактима са 

локалним 
органима и 

другим 

надлежним 
органима 

јавне власти у 
општини 

Нови Бечеј 
кроз: 

- дужност 

надлежног 
органа да 

обавести 
странку о 

праву на 

употребу 
језика и 

писма 
националне 

мањине, 

Јединице 
локалне 

самоуправе; 
Органи јавне 

власти; 

Општински 
Савет за 

Међунационалне 
односе. 

Континуирано 
од 01.01.2018 

Општински 
Буџет  - 

Активност 
занемарљивих 

трошкова 

(Редовна 
активност коју 

спроводе 
запослена 

лица у оквиру 

својих 
редовних 

дужности и 
које су 

у оквиру 

њихових 
стандардних 

плата). 

Повећан број 
припадника 

националних 
мањина који 

остварују права 

на 
употребу језика 

и писма 
националне 

мањине у 

контактима са 
надлежним 

органима. 
Број штампаних 

и 

дистрибуираних 
плаката, 

брошура и 
других 

штампаних 
материјала у 

органима јавне 

власти и 
националне 

мањине. 

Извештај услужне 
канцеларије - 

није достављен. 
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- 

објављивање 

на огласној 
табли 

информација 
о праву на 

употребу 
језика и 

писма 

националне 
мањине, 

- спровођење 
кампање о 

праву на 

употребу 
језика и 

писма 
националне 

мањине. 

 
VII ОБРАЗОВАЊЕ  

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Стратегија развоја образовања у Србији 2020+ („Службени гласник РС”, 

број 107/12), Акциони план Стратегије развоја образовања, Закон о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), Закон о уџбеницима 
(„Службени гласник РС“, број 68/15), Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 

55/13), Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13), Закон о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 

45/15 – аутентично тумачење и 68/15), Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, 
број 18/10), Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 55/13), Закон о 

заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 11/02, „Службени лист СЦГ”, број 1/03 

− Уставна повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 − УС) и Закон о националним саветима 
националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 - УС и 55/14). 

 
Образовање се реализује кроз два модела наставе на језицима националних мањина на територије Општине Нови 

Бечеј : а) целокупна настава на језицима националне мањине (мађарски језик) - за основно образовање,  б) 

реализација изборног предмета Матерњи језик /говор са елементима националне културе. 
На  мађарском  наставном језику се одвија настава од  I-VIII разреда у ОШ “Милоје Чиплић“ у Новом Бечеју, а 

делимично од I-IV разреда, у  ОШ “др Ђорђе Јоановић“ у Новом Милошеву.  
У погледу наставног кадра, већина предмета је заступњена на језику националне мањине (изузетак један 

наставни предмет ). Стручно усавршавање није посебно издвојено за наставнике на језицима националних 

мањина на локалном нивоу, али постоји могућност усваршавања у организацији националних савета. Доступност 
уџбеника на језицима националних мањина представља један од мањих проблема. На језицима националних 

мањина постоје уџбеници, али избор уџбеника је ограничен.  
Посебни асистенти за ромску децу не постоје и ромски језик се не подучава у основним школама, а у 

предшколском васпитању постије  посебне групе за децу припадника мађарске националне мањине, где се 
васпитно-образовни рад одвија на мађарском језику и у Новом Бечеју и у Новом Милошеву, осим за најмалђу 

групу. 

Постоји ромски асистент. 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈ
Е 

Унапређивање положаја и 
подстицање 

остварења права припадника 

Омогућена  доступност 
образовања на матерњем 

језику. 

Број 
ученика/одељења/школ

а 

Регистар 
наставника и 

Ученика 
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мањинских 

заједница у сфери образовања на 

територији општине Нови Бечеј. 

Све облике наставе на 

језицима 

националних мањина изводи 
одговарајући квалитетан 

наставни кадар на језику 
националне мањине. 

Достигнути су квалитетни 
услови за 

реализацију наставе на 

језицима 
националних мањина. 

  
Унапређене језичке 

компетенције 

ученика који наставу 
похађају на неком од језика 

националних мањина са 
циљем лакшег укључивања 

на тржиште рада или 
наставка школовања. 

  

Обезбеђени уџбеници за 
извођење 

наставе на језицима 
националних 

мањина.   

обухваћених неким од 

модела образовања на 

језицима националних 
мањина. 

Процентуална 
заступљеност наставног 

кадра стручног за 
извођење наставе на 

језицима националних 

мањина. 
Број уџбеника на 

језицима националних 
мањина. 

Проценат ученика на 

појединим нивоима 
знања српског језика.  

(информациони 

системи); 

Регистар 
уџбеника 

(информациони 
систем); 

Регистар школа 
и предшколских 

установа 

(информациони 
систем); 

Извештај 
Општинског  

инспектора за 

образовање; 
Каталог 

одобрених 
уџбеника. 

Активности Носилац 
активности 

Рок Финансијск
и 

ресурси 

Показатељи 
резултата 

Статус 
спровођења 

активности 

7.
1 

Обезбеђивањ
е у што већем 

броју 
припадника 

националних 

мањина, 
ученицима 

основно 
школског 

узраста на 

терторији 
Општини 

Нови Бечеј да 
се школују на 

матерњем 
језику;  

Обезбеђивањ

е школских 
аутобуса  за 

децу из Новог 
Милошева и 

Врањева.

  

Локална 
самоуправа; 

Мађарски 
Нациионалн

и Савет. 

 

Континуиран
о 

Део 
средстава је 

обезбеђен 
општинским 

буџетом у 

складу са 
Одлуком о 

остваривању 
права на 

основну и 

додатну 
подршку 

ученицима и 
студентима 

са територије 
општине 

Нови Бечеј; 

Део 
обезбеђује 

Мађарски 
Национални 

Савет.  

Број ученика 
припадника 

националних мањина, 
који користе услугу 

превоза до школе 

Извештај Општинског 
Инспектора за 

образовање. 
 

Реализује се. 

7.

2 

Обезбедити 

услове  да 
предсшколске 

установе 

Локална 

самоуправа; 
Мађарски 

Нациионалн

Континуиран

о 
од 

01.06.2018 

Општински 

Буџет  -  
и Национални 

Савет; 

Број  полазника у 

предшколској установи 
који су припадници 

националних мањина; 

Не реализује се. 
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прошире број 

група на 

језику 
националне 

мањине. 

и Савет. Средства ће 

бити 

обезбеђена 
учешћем у 

пројектима. 

Извештај Општинског 

инспектора за 

образовање. 

7.

3 

Обезбеђивањ

е стручног 

кадра за рад 
на 

мањинским 
језицима  

(Извођење 

наставе на 
матерњем 

језику 
ученика) 

Школска 

управа 

Континуиран

о 

Редовна 

активност 

коју 
спроводе 

запослена 
лица у оквиру 

својих 

редовних 
дужности и 

које су 
у оквиру 

њихових 
стандардних 

плата. 

Број стручних 

наставниика који 

реализују образовање 
на језику  националне 

мањине. 

Делимично се 

реализује. 

7.
4 

Развијање 
програма 

стручног 

усавршавања 
наставника и 

сарадника 
који 

изводе 
наставу на 

језику 

националних 
мањина. 

Локална 
самоуправа; 

Мађарски 

Национални 
Савет. 

Континуиран
о 

Општински 
Буџет  -  

Кроз редовно 

финансирање 
стручног 

усавршавања 
свих 

наставника и 
сарадника. 

 

 

Број наставниика који 
учествују на 

семинарима на језику  

националне мањине. 

Не реализује се. 

7.

5 

Реализација 

програма у 
оквиру 

наставе и 
ваннаставне 

активности 

који подстичу 
учење 

српског као 
нематерњег 

језика. 

Школске 

Установе. 

Континуиран

о 

Активност 

занемарљиви
х 

трошкова 
(Редовна 

активност 

коју спроводе 
запослена 

лица у оквиру 
својих 

редовних 
дужности и 

које су у 

оквиру 
њихових 

стандардних 
плата). 

Организација наставе 

српског језика као 
нематерњег језика 

усаглашена са 
потребама сваког 

ученика. 

Број ваннаставних 
активности које 

подстичу учење српског 
као 

нематерњег језика. 

Делимично се 

реализује. 

 

VIII ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА 
Тренутни пресек стања: 

Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 
57/03 - УС, 72/03 - др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 28/11 – УС, 

36/11 и 104/09 - др. закон), Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - УС и 54/11)  
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Законодавство Републике Србије садржи одредбе којима се промовише заступљеност националних мањина у 

изабраним телима на националном, покрајинском и локалном нивоу. Закон о локалним изборима измењен је и 
допуњен 2011. године како би се у јединицама локалне самоуправе где је становништво етнички мешовито водило 

рачуна о заступљености политичких странака националних мањина у локалној скупштини када се бирају чланови 

локалних изборних одбора (бирачких одбора). 
Истовремено, неопходно је размотрити постојеће одредбе које се тичу избора представника како би се избегле 

злоупотребе флексибилнијих одредаба о странкама националних мањина и обезбедило ефикасније учешће 
малобројних националних мањина у изборним телима на свим нивоима.  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 
УТИЦАЈА 

ИЗВОР 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Развијање ефикасних механизама 

демократске партиципације 
националних мањина у локалној 

самоуправи. 

Остварено ефикасно учешће 

националних мањина у 
изборном процесу. 

Остварена одговарајућа 
заступљеност 

националних мањина у 
представничким телима на 

локалном нивоу. 

Идентификовани 

модели 
демократске 

партиципације 
националних 

мањина у 
изборном процесу 

и адекватне 

заступљености 
националних 

мањина у 
представничким 

телима на 

локалном .нивоу 

Периодично 

мишљење  
Општинског 

Савета за 
међунационалне 

односе. 

Активности Носилац 

активности 

Рок Финансијски 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 
активности 

8.1 Остварена  

заступљеност 
националних 

мањина, 

укључујући   и 
бројчано мање 

националне 
мањине, у  

представничка 

тела на 
локалном 

нивоу. 

Локална 

самоуправа. 
 

Континуирано 

  

Општински 

Буџет  - 
(Редовна 

активност коју 

спроводе 
запослена лица 

у оквиру својих 
редовних 

дужности и које 

су у оквиру 
њихових 

стандардних 
плата). 

Периодично 

мишљење 
локалног савета 

за 

међунационалне 
односе којим се 

констатује да је 
остварена 

одговарајућа. 

Заступљеност 
националних 

мањина, 
укључујући и 

бројчано мање 
националне 

мањине у 

представничким 
телима 

на локалном 
нивоу. 

Активност  

делимично 
реализована. 

 

I X. ОДГОВАРАЈУЋА ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ И 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије, Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 

81/05 - испр, 83/05 - испр, 64/07, 67/07 - испр, 116/08, 104/09 и 99/14), Закон о уређењу судова („Службени 

гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - др. закон, 78/11 - др. закон, 101/11 и 101/13); Закон о судијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09 - УС, 104/09, 101/10, 8/12 - УС, 121/12, 124/12 - УС, 101/13, 111/14 - УС, 
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117/14, 40/15 и 63/15 - УС); Закон о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 

- др. закон, 101/11, 38/12 - УС, 121/12, 101/13, 111/14 - УС и 117/14); Закон о јавном бележништву(„Службени 
гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 - др. закон, 93/14 - др. закон, 121/14 и 6/15), Закон о извршењу и 

обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 - др. закон, 109/13 - УС, 55/14 и 139/14); Закон о забрани 

дискриминације („Службени гласник РС", број 22/09); Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, 
постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 68/15) и Закон о 

полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 63/09 - УС, 92/11 и 64/15). 
 

Право на одговарајућу заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним предузећима 
заснива се на члану 77. Устава Републике Србије, према коме је гарантовано право националних мањина да се 

при запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединицама локалне 

самоуправе води рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника 
националних мањина. Члан 21. став 4. Устава прописује да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које 

Република Србија може увести ради постизања равноправности лица или групе лица која су суштински у 
неједнаком положају са осталим грађанима. Закон о забрани дискриминације у члану 14. такође прописује да се 

не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка 

лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају. 
 

Имајући у виду да не постоје релевантни подаци о заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним 
предузећима, неопходно је успоставити систем прикупљања података о нивоу заступљености националних 

мањина, поштујући принцип добровољности и прописа о заштити података о личности. Усвајањем Закона о 
регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, 

створени су услови да се прикупе подаци о нивоу заступљености националних мањина у јавном сектору и јавним 

предузећима.  
 За Општину Нови Бечлеј  јуна 2017. године прикупљањени су следећи релевантни подаци о заступљености 

националних мањина у јавном сектору: 
 

Р.Б. НАЗИВ УСТАНОВЕ СРБИ МАЂАРИ РОМИ ОСТАЛИ НЕОПРЕДЕЉЕНО УКУПНО 

1. Општинска управа Нови Бечеј 48 2 0 2 16 68 

2. Месна заједница Нови Бечеј 5 0 0 0 5 5 

3. Месна заједница Ново Милошево 4 0 0 0 0 4 

4. Месна заједница Кумане 2 0 0 0 0 2 

5. Месна заједница Бочар 1 0 0 0 0 1 

6. Народна библиотека 5 2 0 1 0 8 

7. Дом културе општине Н. Бечеј 6 3 0 0 0 9 

8. Туристичка организација Н.Бечеј 3 2 0 0 0 5 

9. ЈУ „СРЦ Јединство“ Н. Бечеј 3 2 0 0 0 5 

10. Центар за социјални рад Н.Бечеј 8 0 0 1 1 10 

11. ПУ „Пава Судаски“ Н. Бечеј 38 14 0 0 0 52 

12. ЈП „Урбанизам и путеви“ Н.Бечеј 9 1 0 0 0 10 

13. ЈП „Комуналац“ Н. Бечеј 40 12 2 0 0 54 

 УКУПНО 172 38 2 4 15 233 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈ
Е 

Предузети мере за прикупљање 

свеобухватних информација о 
заступљености националних 

мањина у јавном сектору и јавним 
предузећима на свим нивоима, у 

потпуности поштујући  стандарде у 

области заштите личних података и 
спровести одлучне мере у циљу 

постизања одговарајуће 

Предузете мере за 

прикупљање свеобухватних 
информација о 

заступљености националних 
мањина у јавној управи на 

свим нивоима, поштујући  

стандарде у области заштите 
личних података.  

Остварена 

Постепено повећање 

заступљености 
националних мањина 

у јавној управи на 
свим нивоима, до 

постизања 

одговарајуће/сразмер
не 

структуре запослених. 

Извештај 

локалне 
самоуправе на 

основу Регистра 
запослених, 

изабраних, 

именованих, 
постављених и 

ангажованих 
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заступљености националних 

мањина у јавном сектору и јавним 

предузећима. 

одговарајућа/сразмерна 

заступљеност националних 

мањина у јавној управи на 
свим нивоима. 

лица код 

корисника 

јавних 
средстава. 

 

Активности Носилац 

активност

и 

Рок Финансијск

и 

ресурси 

Показатељи 

резултата 

Статус 

спровођења 

активности 

9.

1 

Примена Закона 

о запосленима у 

јединицама 
локалне 

самоуправе, 
којим се  

-начело једнаке 
доступности 

радних места и 

прописује да се  
код 

запошљавања 
мора водити  

рачуна  о  томе  

да, поред 
осталих 

критеријума, 
национални 

састав 
одражава, у 

највећој   

могућој  мери, 
структуру 

становништва; 
-предвиђа 

вођење  

кадровске 
евиденције код 

послодавца, у 
оквиру   које   

се  наводе  и 

подаци   о 
образовању и 

језицима 
националних 

мањина. 

Локална 

самоуправа

. 

Континуиран

о 

  

Општински 

Буџет  - 

(Редовна 
активност 

коју 
спроводе 

запослена 
лица у 

оквиру својих 

редовних 
дужности и 

које су у 
оквиру 

њихових 

стандардних 
плата). 

Примењује се закон о 

запосленима у  

јединицама локалне 
самоуправе.  

Делимично се 

реализује. 

9.
2 

Израда 
четворогодишњ

ег плана 
запошљавања 

припадника 

националних 
мањина, на 

основу 
прикупљених 

свеобухватних 
информација о 

заступљености  

Локална 
самоуправа

. 

У току 2018. 
година, 

након 
успостављањ

а 

регистра. 

Општински 
Буџет  - 

(Редовна 
активност 

коју 

спроводе 
запослена 

лица у 
оквиру својих 

редовних 
дужности и 

које су у 

План запошљавања 
којим се постиже 

одговарајућа 
структура запослених 

припадника 

националних мањина 
израђен и 

континуирано се 
спроводи. 

  
Одговарајућа 

структура запослених 

Није започета 
реализација. 



 

     30. новембар 2017.                       Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 24                         172 

 

националних 

мањина, у 

складуса 
усвојеним 

афирмативним 
мерама, до 

постизања 
одговарајуће 

структуре 

запослених у 
јавном сектору и   

јавним   
предузећима, у 

складу са 

подацима из 
централног 

регистра 
запослених у 

јавном сектору и 
јавним 

предузећима.  

оквиру 

њихових 

стандардних 
плата). 

припадника 

националних мањина 

се 
постепено остварује у 

складу са планом.
  

 
X ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ПРИПАДНИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Тренутни пресек стања: 

Jедан број припадника националних мањина налази се посебно тешком друштвено-економски положају у нашој 
општини која је сврстана у IV групу по развијености у складу са Законом о регионалном развоју. У том смислу, 

потребно је предузети кораке ка убрзаном економском оснаживању  целе општине, са посебним нагласком и на 
промовисању учешћа припадника националних мањина у економском животу Општине Нови Бечеј. Припадници 

Ромске националне мањине су једна од најрањивијих група, чији тешки друштвено-економски положај захтева 
посебне мере, за социјално укључивање Рома и Ромкиња у друштвено-економски живот Општине Нови Бечеј 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 
УТИЦАЈА 

ИЗВОР 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређивање економског положаја 

припадника мањинских заједница на 
територији Општине Нови Бечеј. 

 

Економски положај Рома 

унапређен у 
складу са стратешким 

циљевима Стратегије за  

социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период 2016 – 2025. 
Унапређен економски положај 

у Општини Нови Бечеј, уз 
социјалну инклузију Рома. 

Унапређење 

запошљивости и 
конкурентности 

на тржишту 

рада 
припадника 

ромске 
националне 

мањине. 
Реализација 

програма за 

доделу 
средстава за 

субвенције 
припадницима 

Ромске мањине. 

Извештаји о 

спровођењу 
Акционог плана за 

спровођење нове 

Стратегије за 
социјално 

укључивање  Рома 
и Ромкиња у  

Новом Бечеју за 
период 2016 –

2025.; 

Извештаји 
Координационог 

тела 
за општину Нови 

Бечеј. 

Активности Носилац 
активности 

Рок Финасијски 
ресуси 

Показатењи 
резултата 

Статус 
спровођења 

активности 

10.1 Јачање 
економског 

положаја 
ромске  

Субјекти 
надлежни по 

Акционом 
плану; 

Континуирано 
  

Буџет 
Републике 

Србије; 
Аплицирати за 

Акциони план за 
спровођење  

нове Стратегије 
за социјално 

Делимично се 
реализује. 
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националне  

мањине 

кроз пуну 
примену 

Акционог плана  
за спровођење 

нове 
Стратегије за 

социјално 

укључивање 
Рома и 

Ромкиња у   
Републици 

Србији за 

период 2016 – 
2025.   

Савет за 

унапређење 

положаја 
Рома. 

Покрајинске и 

Републичке 

фондове. 

укључивање 

Рома и Ромкиња 

у Републици 
Србији усвојен и 

спроводи се на 
локалном нивоу. 

10.2 Унапређење 
запошљивости 

и подстицање 

запошљавања 
незапослених 

припадника 
националних 

мањина, 

превасходно из 
категорије 

теже 
запошљивих, 

спровођењем 
мера активне 

политике 

запошљавања. 

НСЗ; 
Локална 

самоуправа;  

Социјални 
Партнери. 

Током 2018. 
године, након 

успостављања 

регистра. 

Општински 
Буџет  - 

(Редовна 

активност коју 
спроводе 

запослена 
лица у оквиру 

својих 

редовних 
дужности и 

које су у 
оквиру 

њихових 
стандардних 

плата). 

Буџет Републике 
Србије; 

Буџет 

Аутономне 
Покрајине 

Војводине -
Трошкове сноси 

Влада АПВ; 

Буџет Општине 
Нови Бечеј.  

Делимично се 
реализује. 

 

XI МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Тренутни пресек стања: 
Правни оквир: Устав Републике Србије; Споразум између Србије и Црне Горе и Републике Мађарске о заштити 

права мађарске националне мањине која живи у Србији и Црној Гори и српске националне мањине која живи у 
Републици Мађарској; Оквирна конвенција за заштиту националних мањина; Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима; Закон о заштити права и слобода националних мањина; Закон о националним саветима 

националних мањина. Република Србија је до сада потписала билатералне уговоре релевантне за остваривање 
мањинских права са Мађарском. У циљу унапређења положаја националних мањина, потребно је интензивирати 

неформалну прекограничну сарадњу, проширити облике сарадње и промовисати толеранцију, просперитет, 
стабилност и мир у региону. Нови Бечеј за сада, има потписану повељу о братимљењу само са Мезотуром -

Мађарска, као представником матице, мађарске националне заједнице и негује изузетно добре односе (пројектна 
сарадња) са Шандорфалвом (Мађарска). 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 
УТИЦАЈА 

ИЗВОР 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређење међународне сарадње 

између Општине Нови Бечеј, 
градова и матичних држава 

националних мањина. 

Настављене започете 

сарадње и  Успостављање 
нове активне 

међународне сарадње између 
Новог Бечеје-Мезетура  и 

Новог Бечеја- Шандорфалве. 

Број 

састанака;
  

Број 
реализованих 

заједничких 

активности 
(културних, 

Записници са састанака. 

Закључци са 
конференција/радиониц

а доступни јавности. 
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спортских, 

економских); 

Број 
радионица 

конференција 
за размену 

искустава,  
важних за 

националне 

мањине. 

Активности Носилац 

активност

и 

Рок Финасијски 

ресуси 

Показатењи 

резултата 

Статус спровођења 

активности 

11.

1 

Наставак 

међународне 
сарадње са 

Мезетуром:

  
- закључивање 

и спровођење 
билатералних  

докумената о  

даљој 
културно-

економској 
сарадњи са 

наглашеним 
учешћем 

мађарске 

националне 
мањине; 

-формирање 
заједничке  

комисије за 

пројектну 
сарадњу.  

Општина 

Нови Бечеј; 
Културна 

удружења  

Мађарске 
националне 

мањине у 
Новом 

Бечеју. 

Континуиран

о 

Буџет 

Општине 
у складу са 

програмом 

финансирањ
а братских 

општина. 

Број 

закључених 
билатералних 

докумената, 

број 
сатанака; 

Учешће 
националне 

мањине у 

активностима
; 

Број 
заједничких 

успешних 
програма. 

Активност се реализује. 

11.

2 

Развој 

међународне 
сарадње са 

Шандорфалво
м  

- закључивање 
и спровођење 

билатералних  

докумената о  
даљој 

културно-
економској 

сарадњи са 

наглашеним 
учешћем 

мађарске 
националне 

мањине; 
-формирање 

заједничке  

Општина 

Нови Бечеј; 
Културна 

удружења  
Мађарске 

националне 
мањине у 

Новом 

Бечеју. 

Томом 2018. 

Године 

Буџет 

Општине 
у складу са 

програмом 
финансирањ

а братских 
општина. 

Број 

закључених 
билатералних 

докумената, 
број 

сатанака; 
Учешће 

националне 

мањине у 
активностима

; 
Број 

заједничких 

успешних 
програма; 

Потписана 
повеља о 

братимљењу. 

Активност у фази 

реализације. 
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комисија за 

пројектну 

сарадњу; 
- потписивање 

повеље о 
братимљењу  

Новог Бечеја и 
Шандорфалве. 

 

XII Локални савет за међунационалну сарадњу 
Тренутно стање 

Законски оквир: Члан 98. Закона  o локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 – др. закон) , члан 43. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
17/2017 – пречишћен текст). 

 
Савет за међунационалне односе је тело предвиђено законом које се оснива у општинама са мешовитим 

националним саставом становништва, према  условима које прописује Закон о локалној самоуправи. У Новом 
Бечеју  Савет за међунационалне односе  основан је 2008 године.  Има 6 чланова , 2 из редова  срске националне 

зајенице, 2 из мађарске националне заједнице и 2 из  ромске националне заједнице. 

Савета за међунационалне  односе, је  општинско саветодавно тело чија је главна надлежност да штите и 
унапређују међуетничке односе у  Новом Бечеју. Значај Савета за међунационалне односе огледа се не само у 

њиховој могућности да помажу мирну коегзистенцију различитих заједница у Новом Бечеју, већ и у механизмима 
пружања савета на локалном нивоу, што промовише  међунационалну толеранцију, као и  решавање 

потенцијалних међунационалних локалних проблема. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ИНДИКАТОР 

УТИЦАЈА 

ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈ
Е 

Унапређење међнационалних, 

међуетничких односа на територији 
општине Нови Бечеј у духу 

међунационалне толернције. 

 
    

Ојачан рад међунационалног 

савета 
Међунационални савет даје 

предлоге за унапређене 

међунационалних односа  и 
заштите права националних 

мањина локалној скупштини 
и извршној власти у Новом 

Бечеју. 

Број састанака. 

  
Број 

предложених 

мера и број 
реализованих 

активности из 
совоје 

надлежности. 

Записници са 

састанака савета 
за 

међунационалне 

односе, као 
записници 

Скупштине 
Општине Нови 

Бечеј. 

Активности Носилац 
активности 

Рок Финансијск
и 

ресурси 

Показатељи 
резултата 

Статус 
спровођења 

активности 

12.
1 

-разматрање 
питања 

остваривања 
националне 

равноправности 

заштите и 
унапређење 

права 
националних 

заједница 
посебно у 

областима 

образовања, 
информисања, 

службене 
употребе језика и 

Општински 
савет за 

међунационалн
е односе Нови 

Бечеј 

 

Континуиран
о 

Буџет 
Општине. 

Конкурисање 
код АПВ за 

остваривање 

акционог 
плана. 

Формиран  
савет за 

међунационалн
е односе;  

Усвојен 

акциони план 
за рад  савета 

за 
међунационалн

е односеке; 
Савет реализује 

акциони план; 

Одржано 
стручно 

усаврашавање 
за чланове 

Активност се 
реализује. 
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писама и културе 

у Новом Бечеју; 

- Анализа 
правних аката 

општине и 
разматрање да 

ли постоје 
повреде 

мањинских 

права. 
- Учествовање у 

утврђивању 
општинских 

планова и 

програма који су 
од значаја за 

остваривање 
националне 

равноправности. 
- Праћење и 

разматрање 

могућности за 
стицање 

образовања на 
мањинским 

језицима, 

нарочито у 
предшколским 

установама, 
основним 

школама на 

територији 
општине Нови 

Бечеј. 
-Анализа стања, 

да ли постоји 
било који вид 

националне 

неравноправност
и у образовном 

процесу на 
локалном нивоу. 

- Праћење, под 

којим условима 
се остварује 

право на 
информисање на 

матерњем језику 
на локалном 

нивоу. 

- Праћење рада 
локалних  медија 

и анализира 
њиховог 

садржаја са 

аспекта могућег 

савета за 

међунационалн

е  односе. 
Извршна власт, 

као и 
скупштина 

Општине Нови 
Бечеј разматра 

предлоге и 

усваја предлога 
савета за 

међунационалн
е односе. 
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угрожавања 

културе и 

толеранције у 
локалној 

средини. 
- Анализа  

статута општине 
Нови Бечеј  да ли 

се у њему налазе 

одредбе којима 
су језици и писма 

националних 
мањина уведени 

у службену 

употребу у 
општини  Нови 

Бечеј и да ли је 
скупштина у вези 

са тим донела 
одговарајуће 

одлуке. Савет 

посебну пажњу 
посвећује питању 

начина и 
квалитета 

остваривања 

права на 
службену 

употребу језика и 
писама на 

територији 

општине Нови 
Бечеј. 

- Разматрање  
неопходних 

услова за 
неометан развој 

култура свих 

националних 
заједница 

заступљених на 
територији 

општине  Нови 

Бечеј и 
адекватне 

политике 
локалних власти 

када је у питању 
финансирање 

културног 

стваралаштва 
националних 

заједница. 
-Разматрање 

општинске 

одлуке о буџету 
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и даје мишљење 

о средставима 

опредељеним за 
остваривање 

националне 
равноправности 

и мањинских 
права. 

- Прати и 

разматра да ли 
су све 

националне 
заједнице на 

територији 

општине Нови 
Бечеј 

равноправно 
заступљене у 

органима 
локалне 

самоуправе, 

администрацији, 
јавним 

предузећима, 
и установама 

којима је 

поверено 
вршење јавних 

овлашћења од 
стране општине 

Нови Бечеј. 

- Разматра да ли 
постоји неки вид 

економске 
неравноправност

и на етничкој 
основи, а 

посебно 

разматра положај 
и проблеме 

вишеструко 
дискриминисаних 

група. 

- Разматра да ли 
се у општини 

поштују законске 
одредбе о 

истицање 
симбола 

мањинских 

заједница у 
општини Нови 

Бечеј. 
- Прати да ли 

постоје 

инциденти на 
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националној 

основи који 

нарушавају 
стабилност 

међунационалних 
односа на 

територији 
општине Нови 

Бечеј  

- Предузима 
одговарајуће 

активности с 
циљем 

подстицања 

међуетничке и 
међуверске 

толеранције и 
промовише 

међусобно 
разумевање и 

добре односе 

међу свим 
заједницама које 

живе у 
Новом Бечеју. 

- Обављање и 

других послова у 
вези са заштитом 

националних и 
етничких 

заједница на 

територији 
опшине Нови 

Бечеј. 
-Покретање 

поступака пред 
Уставним судом  

за оцену 

уставности и 
законитости 

одлуке или 
другог општег 

акта скупштине 

општине  Нови 
Бечеј, ако сматра 

да су њиме 
непосредно 

повређена права 
припадника 

српског народа и 

националних 
мањина. 
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13. На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016), члана 32.став 

1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – 
др. закон) и члана 35.став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 

17/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. седници одржаној 30.11.2017. године, донела 

је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ “КОМУНАЛАЦ“ 

НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I 

Владимир Радишић, дипломирани економиста, из Новог Бечеја, именује се за директора Јавног предузећа за 
комуналнo-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, на период од четири године. 

 
II 

Ово решење је коначно. 

 
III 

Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
IV 

Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј”, као и на интернет страници Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs 
 

Образложење 
Скупштина општине Нови Бечеј је на 14. седници, одржаној 25.10.2017. године донела Одлуку о спровођењу 

Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј број II 02-020-100/2017 (у 

даљем тексту: Јавни конкурс), а на основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима где је прописано да 
одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на 
предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе. Статутом општине Нови Бечеј у члану 35. став 1. тачка 

9. утврђено је да Скупштина општине именује директоре јавних предузећа. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 96/2017, „Службеном листу општине Нови Бечеј”, број 
22/2017, дневним новинама „Дневник” и на интернет страници општине Нови Бечеј, а на основу члана 39. Закона 

о јавним предузећима којим је прописано да се оглас о јавном конкурсу за именовање директора објављује у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу општине Нови Бечеј”, једним дневним новинама које 

се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници јединице локалне самоуправе. 
Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија) коју је именовала Скупштина општине Нови Бечеј решењем број:  

II 02-020-64/2017 дана 29.06.2017. године, а у складу са чланом 34. Закона о јавним предузећима, где је 
прописано да Комисија има пет чланова и да је образује орган који је статутом јединице локалне самоуправе 

одређен као надлежни органа за именовање директора, те на основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине 
Нови Бечеј, у коме је Скупштина општине одређена као надлежни орган за именовање директора јавних 

предузећа. 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на јавни конкурс за именовање директора 
Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј благовремено поднета једна пријава од стране Владимира Радишића из 

Новог Бечеја. 
Комисија је утврдила да је примљена пријава на Јавни конкурс благовремена, јер је примљен у одређеном року од 

15 дана од дана објаве Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, да је разумљива и потпуна јер 
је јасно на који Јавни конкурс се односи и садржи све доказе о испуњавању услова из Јавног конкурса. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је на истој седници, а у складу са одредбама члана 40.став 1. Закона о јавним предузећима 
саставила списак кандидата са једним кандидатом ради спровођења изборног поступка за избор директора ЈП 

„Комуналац“ Нови Бечеј и то: 

http://www.novibecej.rs/
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1. Владимир Радишић, дипломирани економиста, из Новог Бечеја, пријава број II 02-020-106/2017 oд 10.11.2017. 

године. 
Комисија је након тога у складу са одредбама које регулишу поступак за именовање директора из Закона о јавним 

предузећима уз примену мерила за именовање директора јавног предузећа која су дата у Уредби о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/2016) спровела изборни поступак у коме 
је извршила оцену стручне оспособљености кандидата, знања и вештина кандидата и то увидом у поднету 

документацију и усменим разговором са кандидатом. На основу тога она је ценила да ли и у којој мери кандидат 
поседује стручну оспособљеност из области програма пословања, унапређења рада и развоја јавних предузећа, 

прописа којим се уређује положај јавних предузећа, делатности од општег интереса, познавања једне или више 
делатности које обавља ЈП „Комуналац” Нови Бечеј, те корпоративног управљања, као и прописа о раду. 

На основу спроведеног изборног поступка Комисија је утврдила и бројчано исказала резултат кандидата 

израчунавањем његове просечне оцене, а у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, те је 
саставила ранг листу за избор директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј број II 02-06-1-119/2017-1 од 16.11.2017. 

године на коју је уврстила једног кандидата који је у складу са задатим критеријумима утврђеним конкурсом 
испунио прописане услове за избор директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, а у складу са чланом 41. став 1. Закона 

о јавним предузећима, и то: 

1. Владимир Радишић, дипломирани економиста из Новог Бечеја, који је остварио просечну оцену 1,75 и следеће 
квалификације: 

– Квалификација познавања рада на рачунару: у потпуности задовољава; 
– Квалификација вештина кандидата: у потпуности задовољава; 

– Квалификација вештине комуникације у међуљудским односима: у потпуности задовољава; 
Дана 16.11.2017. године Комисија је доставила Општинској управи ранг листу и записник о спроведеном изборном 

поступку за избор директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј. 

На основу достављене ранг-листе кандидата и записника о спроведеном изборном поступку за избор директора 
Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј, стручна служба општинске управе општине Нови Бечеј је припремила 

предлог акта о именовању кандидата са ранг листе за директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј. 
Предлогом решења о именовању директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј и утврђено је да се за директора ЈП 

„Комуналац“ Нови Бечеј на период од четири године именује. Владимир Радишић, дипломирани економиста из 

Новог Бечеја, као једини и самим тим најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужност 
директора Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј и доставило га Скупштини општине Нови Бечеј на 

разматрање и усвајање, све у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима. 
Скупштина општине Нови Бечеј је прихватила предлог и донела Решење о именовању Владимира Радишића за 

директора ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, на основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима где је прописано 

да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног Јавног конкурса, док је чланом 

35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј прописано да Скупштина општине именује и разрешава директоре 
јавних предузећа. 

Ово решење је коначно у складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима и објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, у „Службеном листу општине Нови Бечеј”, као и на интернет страници општине Нови 

Бечеј, сагласно члану 42. Закона о јавним предузећима. 

 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може 

поднети тужба Вишем суду у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања. 
Тужба се предаје у два примерка. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-106/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

14. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 17/2017 

– пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси 

следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене и допуне Плана рада са финансијским планом за 2017. годину 

Дома здравља општине Нови Бечеј 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Плана рада са финансијским планом за 2017. годину Дома здравља 

општине Нови Бечеј које је утврдио Управни одбор установе на седници дана 29.11.2017. године. 

 

II 

Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-400-188/2017                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.11.2017. године                                                                                                  Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

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“ број 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“ број 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 51. седници одржаној 

дана 23.11.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о давању сагласности на Правила и  Програм манифестације  
14. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“ 

 
I 

У Решењу о давању сагласности на Правила и Програм манифестације 14. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“ 

(Службеном листу општине Нови Бечеј бр. 22/2017), у ставу 2. мења се износ одобрених средстава са 110.000,00 

динара на 150.000,00 динара. 
 

II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-653-187/2017             ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 23.11.2017. године           Општинског већа 
Нови Бечеј           Саша Максимовић с.р.  

 

САДРЖАЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Р.б. Назив документа Бр. 
Сл.листа 

Стр. 

1.  Одлука о ребалансу буџета општине Нови Бечеј за 2017. годину 24 1 

2.  Извештај о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до  

30.09.2017. године 

24 79 

3.  Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на 

територији општине Нови Бечеј 

24 117 

4.  Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза 
на имовину за 2018. годину на територији општине Нови Бечеј 

24 121 

5.  Одлука о социјалној заштити општине Нови Бечеј 24 122 
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6.  Одлука o општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 

општине Нови Бечеј 

24 137 

7.  Одлука о промени оснивачког акта Народне библиотеке Нови Бечеј  24 145 

8.  Одлука о усвајању извештаја о спроведеном поступку ликвидације 24 150 

9.  Одлука о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало 

ликвидацијом 

24 150 

10.  Одлука о окончању поступка ликвидације 24 150 

11.  Одлука о расподели ликвидационог остатка 24 151 

12.  Одлука о усвајању локалног  акционог плана за остваривање права националних мањина 

општине Нови Бечеј 

24 152 

13.  Решење о именовању директора јавног предузећа за комунално-стамбене послове 

“Комуналац“ Нови Бечеј 

24 180 

14.  Решење о давању сагласности на измене и допуне плана рада са финансијским планом за 
2017. годину Дома здравља општине Нови Бечеј 

24 181 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Р.б. Назив документа Бр. 

Сл.листа 

Стр. 

1.  Решење о изменама и допунама Решења о давању сагласности на Правила и  Програм 
манифестације 14. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“ 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 
 


