СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Нови Бечеј 31.03.2016. године

Година L

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 27. став 10. и 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној
дана 31.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком се уређује поступање и надлежности у поступку прибављања и располагања непокретним и
покретним стварима које су у јавној својини општине Нови Бечеј (у даљем тексту: општина), односно на којима
општина има посебна својинска овлашћења, у складу са прописима којима се уређује област јавне својине.
Поступак прибављања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине уређен је
посебном одлуком Скупштине oпштине Нови Бечеј.
II НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ
Појам
Члан 2.
Под непокретним стварима у смислу ове одлуке сматрају се: службене зграде и пословне просторије, стамбене
зграде и станови, гараже и гаражна места, непокретности за репрезентативне потребе, добра у општој употреби и
објекти инфраструктуре који према закону и другим прописима којима се уређује јавна својина, изградња и друге
области, могу бити у јавној својини општине.
Располагање
Члан 3.
Располагањем непокретним стварима у јавној својини општине, у смислу ове одлуке, сматра се:
1. отуђење;
2. пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и
размену;
3. давање на коришћење;
4. улагање у капитал;
5. давање у закуп,
6. заснивање хипотеке.
Прибављање и отуђење
Члан 4.
Непокретне ствари се прибављају у јавну својину општине и отуђују из јавне својине општине, полазећи од
тржишне вредности непокретних ствари, према процени надлежног пореског органа или другугог надлежног
органа, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није другачије
одређено.
Прибављањем непокретних ствари, у смислу става 1. овог члана, сматра се и размена и изградња објеката.
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Непокретне ствари се могу прибављати у јавну својину општине бестеретним правним послом (наслеђе, поклон
или једнострана изјава воље), као и експропријацијом на основу посебног закона.
Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари се могу отуђити непосредном погодбом, али не испод од
стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретне ствари, ако у конкретном случају то
представља једино могуће решење.
Предлог акта, односно акт о располагању из става 4. овог члана мора да садржи посебно образложење разлога
оправданости и целисходности отуђења и разлоге због којих се отуђење не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари се могу прибавити у јавну својину општине непосредном
погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретне ствари, ако у
конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1) случај када непокретна ствар која се прибавља у јавну својину општине по својим карактеристикама
једина одговара потребама општине, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог
акта, односно акт о прибављању садржи разлоге оправданости и целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса општине и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;
2) случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине и
3) случај прибављања непокретне ствари у јавну својину општине путем размене ако је та размена у
интересу општине, уз испуњење свих услова из члана 5. став 1. одлуке.
Прибављање непосредном погодбом путем размене
Члан 5.
Непокретне ствари се могу прибавити у јавну својину општине путем размене, непосредном погодбом, под
следећим условима:
1) ако је таква размена у интересу општине, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за општину или
бољи услови за ефикасно вршење права и дужности општине;
2) ако се непокретне ствари размењују под тржишним условима;
3) ако се, у случају кад је тржишна вредност непокретне ствари у јавној својини општине већа од тржишне
вредности непокретне ствари која се прибавља у јавну својину општине на име размене, уговори доплата
разлике у новцу.
Предлог акта, односно акт о прибављању непокретне ствари у јавну својину општине из става 1. овог члана мора
да садржи образложење из кога се може утврдити постојање околности из става 1. тачка 1) овог члана.
Отуђење непокретне ствари испод тржишне цене
Члан 6.
Изузетно од члана 4. став 1. ове одлуке, непокретне ствари се могу отуђити из јавне својине општине и испод
тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање
последица елементарних непогода или успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним
организацијама и у другим случајевима предвиђеним посебним законом.
Предлог акта, односно акт о отуђењу непокретне ствари из јавне својине општине мора да садржи образложење
из кога се може утврдити постојање разлога из става 1. овог члана.
У случају преноса права јавне својине на непокретним стварима између различитих носилаца тог права, објекти се
могу преносити испод тржишне цене, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно
образложено.
Надлежни органи и поступак
Поступак прибављања
Члан 7.
Акт о прибављању непокретне ствари у јавну својини општине доноси Скупштина општине Нови Бечеј (у даљем
тексту: Скупштина општине) на предлог Општинског већа.
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Поступак прибављања непокретне ствари у јавну својину општине спроводи Комисија за прибављање и
располагање непокретним стварима у јавној својини општине Нови Бечеј (у даљем тексту: комисија) од пет
чланова коју образује Скупштина општине.
Комисија објављује оглас о спровођењу поступка прибављања непокретне ствари у јавну својину општине који
мора бити истакнут 15 дана и објављује га на огласној табли и званичном веб сајту општине, као и једном
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Оглас из става 3. овог члана обавезно садржи:
- назив органа за чије се потребе непокретност прибавља у јавну својину (назив купца);
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (рокови плаћања, дан увођења у посед и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава),
односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз
пријаву, односно понуду достави доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима;
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права трећих лица,
да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет
теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге
сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди
постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи
заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву, односно понуду достави доказ да су измирени
сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (електрична енергија, комуналије, порез на имовину
и др.);
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно
понуду у складу са овом Одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно да ће исте бити одбачене.
Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је
подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од
стране овлашћеног лица.
Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и
број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз пријаву, односно понуду се
прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити
специјално.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како
је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно
објављеном огласу.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ће се спровести ако пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава, односно понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не приступи јавном надметању, односно
отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку јавног надметања, а
непотпуне, односно неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Након спроведеног поступка из става 2. овог члана Комисија доставља записник о спроведеном поступку и
предлог са образложењем Одсеку за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине Општинске управе општине Нови Бечеј (даље: Одсек), који израђује нацрт решења о избору
најповољнијег понуђача и доставља га Општинском већу.
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Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за прибављање непокретне ставри у јавну својину општине, доноси Скупштина општине, на
предлог Општинског већа.
Решење Скупштине општине је коначно.
На основу решења Скупштине општине из претходног става Председник општине закључује уговор о прибављању
непокретне ствари у јавну својину општине.
Поступак отуђења
Члан 8.
Акт о отуђењу непокретне ствари из јавне својине општине доноси Скупштина Општине Нови Бечеј (у даљем
тексту: Скупштина општине) на предлог Општинског већа.
Поступак отуђења непокретне ствари из јавне својине општине спроводи Комисија из члана 7. став 2. ове одлуке.
Комисија објављује оглас о спровођењу поступка отуђења непокретне ствари из јавне својине општине који мора
бити истакнут 15 дана и објављује га на огласној табли и званичном веб сајту Општине, као и једном дневном
листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Оглас из става 3. овог члана обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив
продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или писмено
прикупљање понуда);
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита, уколико је његово полагање предвиђено огласом;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у јавном надметању, односно поступку прикупљања
писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно
понуду, у складу са овом Одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима непокретности) у вези
са непокретности која се отуђује из јавне својине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да
учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда.
Одредбе члана 7. ставови 5-13. ове Одлуке сходно се примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне
својине Општине.
У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се наводи износ који се нуди за предметну непокретност.
Након спроведеног поступка из става 2. овог члана Комисија доставља записник о спроведеном поступку и
предлог са образложењем Одсеку, који израђује нацрт решења о избору најповољнијег понуђача и доставља га
Општинском већу.
Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за отуђење непокретне ствари из јавне својине општине, доноси Скупштина општине, на предлог
Општинског већа.
Решење Скупштине општине је коначно.
На основу решења Скупштине општине из претходног става Председник општине закључује уговор о отуђењу
непокретне ствари из јавне својине општине.
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Пренос права јавне својине на непокретним стварима на другог носиоца јавне својине (са накнадом
или без накнаде) укључујући и размену
Члан 9.
Акт о преносу права јавне својине на непокретним стварима на другогог носиоца јавне својине (са накнадом или
без накнаде) укључујући и размену доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
На основу акта из претходног става Председник општине закључује уговор о преносу права јавне својине на
другог носиоца јавне својине.
Давање у закуп непокретних ствари
Члан 10.
Непокретне ствари у јавној својини општине се дају у закуп полазећи од тржишне вредности непокретних ствари,
у складу са Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014), у поступку јавног надметања, односно прикупљањем
писмених понуда, ако законом није другачије одређено.
Непокретне ствари у јавној својини општине, општина може изузетно дати у закуп и ван поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима:
- када закуп траже међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне
хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће
хуманитарне организације, политичке странке и организације и удружења грађана из области здравства,
културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за
остваривање прихода;
- када закупац престане да обавља своју делатност услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а
доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под
условом да настави са обављањем исте делатности;
- када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када
закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају истог
оснивача, односно када је код закупца-правног лица дошло до одређених статусних промена;
- када закупац-физичко лице тражи одређивање другог правног лица чији је оснивач или када оснивач
правног лица, због брисања истог из регистра код надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца,
као физичко лице;
- када закупац који је уредно извршавао обавезе из уговора, тражи продужење уговора о закупу,
закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о
закупу;
- када се објекат даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних
потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када се објекат не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, али не испод тржишне висине закупнине за тај објекат, односно висине
закупнине прописане општим актом надлежног органа;
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је тај објекат одузет национализацијом, односно његови
наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца истог објекта тражи престанак закуподавног односа, а други закупац тражи
закључење уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца објекта друго правно лице, под условом да оно
измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљеног
објекта, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно
корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже, вешернице, шупе, оставе и сл. тражи власник стана или закупац
стана где је гаража, вешерница, шупа, остава и сл. саставни део стана и са станом чини једну целину,
односно има вертикалну комуникацију са станом.
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Надлежни органи и поступак
Члан 11.
Акт о давању у закуп непокретних ствари у јавној својини општине доноси председник општине Нови Бечеј (у
даљем тексту: председник општине).
Поступак давања у закуп непокретних ствари у јавној својини општине спроводи Комисија за давање у закуп
непокретних ствари у јавној својини општине Нови Бечеј (даље: Комисија) од 5 чланова, коју образује председник
општине актом из претходног става овог члана.
Комисија објављује оглас о спровођењу поступка давања у закуп непокретних ствари у јавној својини општине
који мора бити истакнут 15 дана и објављује га на огласној табли и званичном веб сајту општине, као и једном
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Оглас обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности у јавној својини која се даје у закуп (назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности у јавној својини (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности у јавној својини која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност у јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, односно писмених
понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
- место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини може дати у закуп;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у јавном надметању, односно у поступку
прикупљања писмених понуда.
Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се
нуди, 1) за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте и јединствени матични број грађана, 2) за
предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње,
матични број, 3) за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног
органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде се
одбацују.
Члан 12.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну
висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
Почетна висина закупнине одређује се у складу са Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној
својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014).
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.
Члан 13.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија из члана 11. став 2. ове
Одлуке задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
Након спроведеног поступка из члана 11. став 2. овог члана Комисија доставља записник о спроведеном поступку
и предлог са образложењем председнику општине.
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На основу образложеног предлога Комисије председник општине закључује уговор о закупу објекта у јавној
својини општине.
Ако лице коме је непокретност дата у закуп не приступи закључењу уговора из става 4. овог члана, председник
општине ће поништити акт из члана 11. став 1. ове одлуке.
Давање на коришћење непокретних ствари
Члан 14.
Непокретне ствари у јавној својини Општине могу се дати на коришћење без накнаде, са и без права уписа у јавне
књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, уз обавезу плаћања комуналних трошкова и одржавања
тих ствари за период коришћења истих.
Непокретне ствари из претходног става могу се дати на коришћење на одређено или на неодређено време.
Објекти из става 1. овог члана могу се дати на коришћење установама, месним заједницама, јавним предузећима,
односно друштвима капитала чији је оснивач општина и другим правним лицима концесијом или на други начин
предвиђен законом.
Акт о давању на коришћење непокретних ствари у јавној својини општине доноси Скупштина општине на предлог
Општинског већа.
На основу акта из претходног става председник општине закључује уговор о давању на коришћење непокретне
ствари у јавној својини општине.
Непокретне ствари у јавној својини општине се могу дати на коришћење лицима из става 3. овог члана ако су им
исте потребне за обављање њихових функција и надлежности.
Председник општине може отказати уговор из става 5. овог члана у следећим случајевима:
- ако кориснику непокретна ствар није потребна за обављање његових функција и надлежности;
- ако се непокретна ствар користи супротно њеној природи и намени;
- ако корисник непокретне ствари не плаћа редовно комуналне трошкове и трошкове одржавања исте;
- ако кориснику престане потреба за коришћењем непокретне ствари;
- ако се непокретна ствар користи супротно важећим прописима и овој Одлуци.
Заснивање хипотеке на непокретним стварима
Члан 15.
Акт о заснивању хипотеке на непокретним стварима у јавној својини општине доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа.
Документацију потребну за заснивање хипотеке на непокретним стварима у јавној својини општине припрема
орган Општинске управе надлежан за финансије у складу са прописима којима се уређује хипотека.
Документацију из претходног става у име и за рачун општине потписује председник општине.
Улагање у капитал јавних предузећа и друштва капитала
Члан 16.
Акт о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала доноси Скупштина општине на предлог Општинског
већа.
Документацију потребну за улагање у капитал јавних предузећа и друштва капитала припрема орган Општинске
управе надлежан за финансије у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава,
односно јавних предузећа.
Документацију из претходног става у име и за рачун општине потписује председник општине.
III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
Члан 17.
Прибављање покретних ствари у јавну својину општине врши се на начин прописан законом којим се уређују
јавне набавке.
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Отуђење покретних ствари из јавне својине општине врши се по правилу у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес општине.
Изузетно, покретне ствари се могу отуђити из јавне својине општине непосредном погодбом, уколико нису
отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда.
На поступак отуђења покретних ствари у јавној својини општине сходно се примењују одредбе ове одлуке које се
односе на отуђење непокретности.
IV ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ
Члан 18.
Уговори о прибављању и располагању непокретним стварима у јавној својини општине закључују се по претходно
прибављеном мишљењу Одсека.
Одсек је дужан да мишљење из става 1. овог члана да у року од 30 дана од дана пријема захтева за давање
мишљења.
Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана доставља се Одсеку у року од 15 дана од дана закључења
уговора.
V ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 19.
Одсек у складу са законом и уредбом Владе Републике Србије, води евиденцију непокретних ствари у јавној
својини општине.
О непокретностим стварима у јавној својини општине које користе органи општине, Одсек у складу са законом и
уредбом Владе Републике Србије, води посебну евиденцију.
Јавно предузеће, друштво капитала, зависно друштво капитала, установа или друго правно лице чији је оснивач
општина води евиденцију непокретних ствари у јавној својини које користи и доставља податке о евиденцији
непокретности Републичкој Дирекцији за имовину и Одсеку.
Јединствену евиденцију непокретних ствари у јавној својини општине, у складу са уредбом Владе Републике
Србије, води Одсек.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Корисници могу непокретне ствари или посебан део непокретне ствари која им је датa на коришћење дати у закуп
уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине, тако што ће спровести поступак у складу са Одлуком о
давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 6/2014) и Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014).
Корисник је дужан да о давању у закуп непокретне ствари обавести Скупштину општине у року од 3 дана од дана
закључивања уговора о закупу.
Средства остварена давањем у закуп ствари из става 1. овог члана приход су носиоца права коришћења који је
ствари дао у закуп, односно приход су буџета општине Нови Бечеј
Овом одлуком престаје да важи Одлука о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на коришћење
ствари у јавној својини Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014).
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На све оно што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011 и 88/2013) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, број 24/2012).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-17/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", број 72/11, 88/2013 и 105/2014), члана
3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број
24/12), члана 35. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), члана 4. став 1. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и
на коришћење ствари у јавној својини Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2014),
Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној 31.03.2016. године, донела
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ –ПОМОЋНЕ ЗГРАДЕ ГАРАЖЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину општине Нови
Бечеј - помоћна зграда у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр. 5, парцела број 55843 помоћна зграда бр. 3
површине 186м2 са припадајућим правом коришћења на градском грађевинском земљишту укупне површине 18а
27м2, која се води у листу непокретности број 3821 К.о. Нови Бечеј.
Прибављање објекта се врши у јавном интересу ради решавања проблема паркинг простора и регулације
саобраћаја око постојећег објекта јавне намене – Дома здравља Нови Бечеј.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавиће се средствима буџета општине која ће се обезбедити изменом
Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2016. годину и Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину.
Члан 3.
Вредност непокретности која ће се прибавити не може бити виша од просечне тржишне вредности непокретности
коју утврђује надлежни орган, а у складу са износом средстава предвиђених буџетом.
Члан 4.
Образује се Комисија од 5 чланова да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину општине
Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом достави
Општинском већу ради утврђивања предлога решења о прибављању непокретности које доноси Скупштина
општине Нови Бечеј.
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У Комисију се именују:
1. Игор Балмазовић председник,
2. Марина Сабо, чланица
3. Милица Нешић, чланица
4. Јадранка Перић, чланица
5. Ласло Сењи, члан
Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и лица
на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015).
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено – комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-16/2016
Дана:31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 88/2013 и 105/2014), члана
3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број
24/12), члана 4. став 1. тачка 1. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на коришћење ствари
у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2014) и члана 35. став 1. тачка
28. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014 -пречишћен текст и 11/2014),
Скупштина Општине Нови Бечеј, на 36. седници одржаној 31.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ОБЈЕКАТ ЖИТНОГ МАГАЦИНА У НОВОМ МИЛОШЕВУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања у јавну својину Општине Нови Бечеј
непокретности ОБЈЕКАТ ЖИТНИ МАГАЦИН привредни објекат који се налази на катастарској парцели број 3149 у
Новом Милошеву, улица Маршала Тита бр. 105, зграда бр. 1, са припадајућим земљиштем под зградом.
Прибављањем објекта обезбеђује се наставак заштите и развоја објеката у оквиру амбијенталне целина дворца
породице Карачоњи.
На објекту је до сада урађена реконструкција крова и реконструкција приземља, средставима добијеним по
пројектима везаним за културу. Реконструисано приземље се користи као музејски простор и као
мултифункционална сала у оквиру Завичајног музеја Новог Милошевакао. Приземља поред тога служи и за пријем
гостију и туриста и за одигравање културних манифестација.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.
Непокретности из претходног члана прибављају се средствима буџета општине која ће се обезбедити именом
Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2016. годину и Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину.
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Члан 3.
Вредност непокретности утврдиће судски вештак у поступку, узимајући у обзир тржишну вредност објекта и већ
уложена средства за наведене радове, а у складу са износом средстава предвиђених буџетом.
Члан 4.
Образује се Комисија од пет чланова, да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине
Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом, достави
Општинском већу, ради утврђивања предлога решења о прибављању непокретности које доноси Скупштина
Општине Нови Бечеј.
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.

Саша Војновић – председник
Љиљана Штрбац – чланица
Новица Блажин – члан
Драган Раушки – члан
Марица Бешлин – чланица

Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и лица
на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015).
Члан 5.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-13/2016
Дана: 31.03.2016.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014 -пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 36.седници одржаној 31. марта 2016.
године, донела је
ДЕКЛАРАЦИЈУ
О ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊА, УЗГОЈА И ПРОМЕТА ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА (ГМО) НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗБОГ МОГУЋИХ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ОД ТАКВИХ ПРОИЗВОДА
ПО ЉУДЕ И ПРИРОДУ
1. Општина Нови Бечеј се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетским модификованим организмима
("Сл. гласник РС" бр. 41/09) (у даљем тексту: Закон о ГМО), захтевати његову доследну примену на територији
Републике Србије и противити се његовој промени.
2. Општина Нови Бечеј, у оквиру својих законских и организационих могућности у вези са коришћењем или
управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и организовањем пољопривредне производње,
прераде и промета пољопривредно- прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење
ГМО на својој територији.
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3. Општина Нови Бечеј се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања и
други програми образовања за пољопривреднике и друге учеснике у организовању производње, прераде и
промета пољопривредно-прехрамбених производа, како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и
производа од ГМО.
4. Општина Нови Бечеј захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се залажу
за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и
промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и прозвода од ГМО на здравље становништва и загађивање природе
у Републици Србији.
5. Ову Декларацију објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-320-35/2016
Дана: 31.03.2016.године
Нови Бечеј
5.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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6. На основу члана 100.Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и
43/11-Одлука УС), по прибављеном мишљењу Министарства, Одлуке о образовању буџетског фонда за заштиту
животне средине број I-01-501-51/2009 и члана 35. став 1. тачка 6.Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 3/14-пречишћен текст и 11/14), скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници
одржаној дана 31.03.2016. године донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЋЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџетског фонда за
активности које се током 2016. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.
Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства у буџетском фонду за заштиту животне средине општине Нови
Бечеј у укупном износу од 3.240.000,00 динара
Средства из члана 2. Овог програма користиће се за:
1.Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од 500.000,00 динара
У 2016. години планира се мониторинг:
 квалитета ваздуха
 нивоа комуналне буке
 квалитета површинских вода
 квалитета земљишта
 праћење и прогноза инхалаторних алергена
За реализацију ових Програма закључиће се уговори са овлашћеним и стручним организацијама.
2.Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти као и суфинансирање истих у износу
од 600.000,00 динара
Пројекти и Програми односе се на:
 Пројекти рекултивације, санације и уређења јавних површина
 Управљање отпадом
 Управљање енергијом
 Развој научног истраживања
 Пројекти од интереса за локалну самоуправу
 Остали превентивнии подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба
3.Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине у
износу од 1.990.000,00 динара
4.Програми и пројекти невладиног сектора из области животне средине у износу од 50.000,00 динара
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса или посебног акта Председника општине.
5.Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање свести
о очувању животне средине у износу од 50.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине ће опредељеним средствима
самостално или у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима, семинарима,
трибинама, скуповима и манифестацијама из области заштите животне средине.

31. март 2016.






Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9
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Сајмови екологије
Обележавање светског дана животне средине
Сајмови здраве хране
Ауторски хонорари или уговори по делу

Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса у складу са потребама и интересима јединице локалне
самоуправе.
6. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од
50.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине,
јавности рада као и јачању свести о значају заштите животне средине наставиће се са:




Припремом и штампом билтена
Азурирањем интернет странице
Обавештавање јавности путем других медија

Члан 3.
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава
прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Нови Бечеј.
Члан 4.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне активности.
Члан 5.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Председник општине.
Члан 6.
Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације појединачних програма и
пројеката спроводи надлежан одсек Општинске управе.
Извештај о реализацији овог Програма доноси Општинска управа општине Нови Бечеј, Одсек за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, а пре усвајања Програма за наредну
годину.
Члан 7.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-14/2016
Дана: 31.03.2016.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9
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7. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 –
пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године
донела је
РЕШЕЊЕ
o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење
животне средине општине Нови Бечеј за 2015. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине
општине Нови Бечеј за 2015. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-12/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу члана 35. став 1. 36. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014
– пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ на коришћење УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА НОВО МИЛОШЕВО (даље: Удружење пензионера) непокретност
у Новом Милошеву у улици Николе Тесле, парцела број 1586, зграда бр. 1 – зграда друштвених организација и
удружења грађана – ДОМ ПЕНЗИОНЕРА, површине 208м2 која се води у листу непокретности број 5446 К.о. Ново
Милошево.
Непокретност описана у претходном ставу се даје на коришћење без накнаде, на неодређено време, без права
уписа права коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, уз обавезу одржавања
непокретности и плаћање трошкова режије за период коришћења исте.
Непокретност описана у ставу 1. ове тачке даје се на коришћење Удружењу пензионера за обављање активности
због којих је основано.
II
Овлашћује се председник општине Саша Шућуровић да закључи уговор о давању на коришћење предметне
непокретности.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-14/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

16

9. На основу члана 6. став 1. тачка 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и
91/2010 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/14-пречишћен текст и 11/14) Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03. 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О СТАВЉАЊУ ПОД ЗАШТИТУ ЗАКОНА СТАРИ ПАРК „СОКОЛАЦ“ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
1. Овим Решењем врше се измене Решења о стављању под заштиту закона стари парк „ Соколац“ у
Новом Бечеју („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 1/1974 и 1/2009), у даљем тексту: Решење.
2. Тачка 3. Решења мења се и гласи: „Заштићени део природе даје се на старање ЈП „Комуналац“ Нови
Бечеј из Новог Бечеја, Слободана Перића број 163, који је дужан да чува и одржава заштићени део
природе и сноси трошкове спровођења мера прописаних овим решењем,“
3. Тачка 5.Решења мења се и гласи: „Надзор над спровођењем мера предвиђених планом уређења
односно одржавања врши инспектор заштите животне средине Општине Нови Бечеј“.
4. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-501- 2/2016
Дана:31.03.2016.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

10. На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи ("Службеном гласнику РС", бр.
129/2007),члана 44. Став1. Закона о спорту ("Службеном гласнику РС", бр. 24/2011) и члана 35. став 1. тачка 23.
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 – пречишћен текст и
11/2014)Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на употребу имена општине
I
ДАЈЕ СЕ сагласност Тениском клубу „ ТК Нови Бечеј“ да у свом називу употреби име општине Нови Бечеј.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-1/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

17

11. На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 35.
став 1. тачка 9. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 3/2014- пречишћен текст
и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програмa пословања
КЈП ″Компред″ Ново Милошево за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програм пословања КЈП ″Компред″ Ново Милошево за 2016. годину
који је усвојио Надзорни одбор јавног предузећа на седници одржаној дана 17.02.2016. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-25/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

12. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 35.
став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст
и 3/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Месне заједнице Нови Бечеј за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2016. годину који је усвојио Савет
Месне заједнице на седници одржаној дана 16.12.2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-56 /2015
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

18

13. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 35.
став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст
и 3/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Месне заједнице Ново Милошево за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2016. годину који је усвојио
Савет Месне заједнице на седници одржаној 8.12.2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-24/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

14. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 35.
став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст
и 3/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Месне заједнице Кумане за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2016. годину који је усвојио Савет Месне
заједнице 18.02.2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121- 26/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

19

15. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 35.
став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст
и 3/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план
Месне заједнице Бочар за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2016. годину који је усвојио Савет Месне
заједнице 17.11.2015. године.
II
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-20 /2016
Дана: 31.03.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

16. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Историјског архива Зрењанин за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2015. годину који је усвојио Управни
одбор установе на седници одржаној дана 26.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-10/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

20

17. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2015. годину који
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 23.02.2016. гoдине.

II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-13/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

18. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио Надзорни
одбор установе на седници одржаној дана 29.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-23/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

21

19. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио Надзорни
одбор установе на седници одржаној дана 26.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-21/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

20. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
КЈП „Компред“ Ново Милошево за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду КЈП „Компред“ за 2015. годину који је усвојио Надзорни одбор
установе на седници одржаној дана 14.3.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-18/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

22

21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Народне библиотеке Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 29.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-22/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

22. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 29.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-11/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

23

23. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Црвеног крста Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио Управни
одбор установе на седници одржаној дана 14.3.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-19/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

24. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Предшколске установе Пава Сударски за радну 2014/2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Предшколске установе Пава Сударски за радну 2014/2015 годину који
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 14.9.2015. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-14/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

24

25. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио Управни
одбор установе на седници одржаној дана 26.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-16/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

26. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2015. годину који је
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 25.02.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-12/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

25

27. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Дома за
смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки
Чудотворац“ Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио Управни одбор установе на
седници одржаној дана 24.2.2016. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-17/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

28. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Туристичке организације Нови Бечеј за 2015. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Туристичке организације Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној дана 18.03.2015. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-27/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

26

29. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 35. став 1.
тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и
11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј на 36. седници одржаној дана 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Решењу о разрешењу и именовању општинске изборне комисије (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
27/2015) у тачки II редни број 5. мења се и гласи:
„ 5. Милан Будаков за члана на предлог одборничке групе СНС,
 Кристина Вешћак за заменика члана на предлог одборничке групе СНС,“
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Број: II 02-013-3/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

30. На основу члана 11. став 4. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013) члана 35. став
1. тачка 29. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и
11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј, на 36. седници одржаној 31.03.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на текст Уговора о изградњи електроенергетског објекта у Новом Бечеју
I
Даје се сагласност на текст Уговора о изградњи електроенергетског објекта (трафо станице) у Новом Бечеју који
су закључиле Општина Нови Бечеј и ЕПС Дистрибуција Огранак Електродистрибуција Зрењанин.
II
Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-312-2/2016
Дана: 31.03.2016.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

27

31. На основу члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/2009, 92/2011 и 93/2013) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен тексти 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 36. седници одржаној
дана 31.03.2016. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2015. годину.
II
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2015. годину прилаже се уз овај закључак и
чини његов саставни део.
III
Овај Закључак објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-80-3/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

32. На основу члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/2009, 92/2011 и 93/2013) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен тексти 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 36. седници одржаној
дана 31.03.2016. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2016. годину.

II
План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2016. годину прилаже се уз овај Закључак и чини
његов саставни део.

III
Овај Закључак објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-80-2/2016
Дана: 31.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

31. март 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 9

28

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени гласник
РС“, број 12/2015) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Општинско веће општине Нови Бечеј на 84. седници одржаној дана
23.03.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
„Тиска академија акварела“
I
Ради спровођења и организације манифестације ликовна академија „Тиска академија акварела “ која ће се
одржати у Новом Бечеју у периоду од 15.08. до 19.08.2016. године, именује се Организациони одбор у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Едит Зеребељи Тењи- председница,
Новица Блажин- заменик председнице,
Горан Добожанов- члан,
Тимеа Чајка- чланица,
Милорад Јосимовић- члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-5/2016
Дана: 23.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

2. На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.
закон ), члана 73. став 2. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014 пречишћен текст и 11/2014) и члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови
Бечеј“, бр. 9/2008, 19/2012, 19/2015 и 27/2015), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 85. седници, одржаној
дана 30.03.2016. године донело је следеће:
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј број IV 03-110-1/2016 од 30.03.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-110-2/2016
Дана: 30.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.
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3. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014), и члана 43. став 2. Пословника о раду Општинског већа општтине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ бр. 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 86. седници одржаној 04.04.2016.г.
донело је
ОДЛУКУ
1. Општина Нови Бечеј приступа реализацији пројекта Teхнолошка опрема за аутоматско дозирање
и производњу мешовитог дезинфектанта на месту потрошње за општину Нови Бечеј на локалитету
црпне станице у Новом Бечеју и Куману
у складу са условима конкурса за доделу средстава за
суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за
2016. годину који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Нови Бечеј за реализацију пројекта из претходне
тачке у износу од 4.800.000,00 динара што представља 20,27% од укупног износа вредности пројекта без ПДВ
од 23.673.000,00 динара.
3. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету
Општине Нови Бечеј за 2016. годину, раздео 11, број позиције 368, економска класификација 424000.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-8/2016
Дана: 04.04.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

4. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014), и члана 43. став 2. Пословника о раду Општинског већа општтине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ бр. 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 86. седници одржаној 04.04.2016.г.
донело је
ОДЛУКУ
1. Општина Нови Бечеј приступа реализацији пројекта Реконструкција дистрибутивног водовода насеља
Нови Бечеј у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције
водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2016. годину који је расписао Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2. Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Нови Бечеј за реализацију пројекта из претходне
тачке у износу од 1.100.000,00 динара што представља 20,08% од укупног износа вредности пројекта без ПДВ
од 5.478.957,70 динара.
3. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету
Општине Нови Бечеј за 2016. годину, раздео 11, број позиције 368, економска класификација 424000.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-6/2016
Дана: 04.04.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.
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5. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014), и члана 43. став 2. Пословника о раду Општинског већа општтине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ бр. 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 86. седници одржаној 04.04.2016.г.
донело је
ОДЛУКУ
1. Општина Нови Бечеј приступа реализацији пројекта Реконструкција дистрибутивног водовода
насеља Кумане у складу са условима конкурса за доделу средстава за суфинансирање изградње и
реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације за 2016. годину који је расписао
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
2.Одобрава се учешће сопствених средстава Општине Нови Бечеј за реализацију пројекта из претходне
тачке у износу од 300.000,00 динара што представља 21,41 % од укупног износа вредности пројекта без ПДВ
од 1.400.994,00 динара.
3. Средстава за сопствено учешће у износу из тачке 2. ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету
Општине Нови Бечеј за 2016. годину, раздео 11, број позиције 368, економска класификација 424000.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-7/2016
Дана: 04.04.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009 и 88/2010), члана 10. став 3. Локалног акционог плана запошљавања Општине Нови Бечеј за 2016.
годину, («Службени лист општине Нови Бечеј» број 4/2016) и тачке III Јавног позива за реализацију програма
стручне праксе у јавном сектору у 2016. години, Председник општине Нови Бечеј, на предлог Локалног савета за
запошљавање, дана 28.03.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМАСТРУЧНЕПРАКСЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Одобравају се средства за реализацију програма стручне праксе у јавном сектору ради запошљавања 10
незапослених лица, за 6 (шест) послодаваца, у укупном износу од 1.250.000,00 динара
II
Средства из тачке I ове Одлуке одобрава се следећим послодавцима ради ангажовања незапослених лица и то:

Ред
бр.

Службени лист општине Нови Бечеј

1

ПУ “Пава Сударски”
Центар за социјални
радНовиБечеј

2

Дом здравља Нови Бечеј

Број: 9
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Подаци о ангажованом лицу на стручној пракси

Степен
стручне
апреме
Дужинатр
Трајања
(месец)

Послодавац

бројлицана
стручнојпра
кси

31. март 2016.

Занимање

5

Виша

6

Васпитач VI степен

1

Висока

6

Дипл.психолог VIIстепен

Висока

6

Дипл.фармацеут VII степен

Виша

6

Менаџер у туризму VI степен

3
4

Туристичка организација

1
1

5

ЈП Комуналац

1

Висока

6

Дипл. правник VII степен

6

Општинска управа

1

Висока

6

Стр. инг. заштите животне средине VII степен

III
Обавезују се послодавци из тачке II ове Одлуке који су остварили средства за спровођење програма стручне
праксе да у року од 15 дана доставе Општинској управи Нови Бечеј:
-

Уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицима;

IV
Председник општине и послодавци из тачке II ове Одлуке ће у року од 15 дана од дана доношења одлуке
закључити Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, а на основу кога ће се у целини реализовати
програм стручне праксе.
V
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-06-1-3/2016-1
Дана: 28.03.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Шућуровић с.р.

31. март 2016.
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2. На основу члана 4 став 2. Одлуке о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката управљача у
заштићеним подручјима у општини Нови Бечеј у 2015. години ( „СЛ. лист општине Нови Бечеј“ број ) и члана 53
Статута Општине Нови Бечеј („ Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), а на
предлог Радне групе за мониторинг и евалуацију Програма заштите животне средине општине Нови Бечеј, број IV
05-501-58/2015 од 04.01.2016.године, Председник општине доноси следећу
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ У 2015.ГОДИНИ
I
Средства у износу од 200.000,00 динара, одређена за доделу у јавном конкурсу за финансирање пројеката
управљача у заштићеним подручјима у општини Нови Бечеј у 2015. години, на основу извештаја Радне групе за
мониторинг и евалуацију Програма заштите животне средине општине Нови Бечеј, се неће доделити пошто на
конкурсу није било пројеката који су испунили услове конкурса.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-501-53/2016
Дана: 04.01.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Шућуровић с.р.

3. На основу члана 73. став 3. тачка 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник
РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10, 101/11 , 2/12 - исправка,
93/12, 47/13 , 108/13, 68/14, 105/14,112/15 , 15/16), члана 4. Правилника о поступању пореске управе и пореског
обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате (Сл. гласник РС бр. 28/16)и члана 53. Статута
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), председник
општине Нови Бечеј, дана 01.04.2016. године, донеоје:
ОДЛУКУ
О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОБВЕЗНИЦИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Одобрава се одлагање плаћања дуга по основу локалних јавних прихода, доспелих на дан 04. марта 2016.
године, до 60 месечних рата у складу са законом.
2. Овлашћује се Зора Станисављев, помоћник начелника за финансије, да одлучује о одлагању плаћања
пореског дуга пореских обвезника који испуњавају законске услове.

31. март 2016.
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3. Одлагање плаћања пореског дуга вршиће се издавањем решења Одсека за финансије и привреду општине
Нови Бечеј.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01 433-43/2016
Дана: 01.04.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Шућуровић с.р.

САДРЖАЈ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив документа
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Нови Бечеј
Одлука о прибављању непокретности –помоћне зграде гараже у јавну
својину општине Нови Бечеј
Одлука о прибављању непокретности – објекат житног магацина у Новом
Милошеву у јавну својину општине Нови Бечеј
Декларација о забрани коришћења, узгоја и промета генетски
модификованих организама (гмо) на територији општине Нови Бечеј због
могућих штетних последица од таквих производа по људе и природу
Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на
Програм коришћења средстава за заштиту и унапрећење животне средине
општине Нови Бечеј за 2016. годину
Програм коришћења средстава за заштиту и унапрећење животне средине
општине Нови Бечеј за 2016. годину
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј
за 2015. годину
Решење о давању на коришћење Удружењу пензионера Ново Милошево
непокретности у Новом Милошеву у улици Николе Тесле
Решење о измени решења о стављању под заштиту закона стари парк
„соколац“ у Новом Бечеју
Решење o давању сагласности на употребу имена општине Тениском клубу
„ ТК Нови Бечеј“
Решење о давању сагласности на измене и допуне Програмa пословања
КЈП ″Компред″ Ново Милошево за 2016. годину

Бр.
Сл.листа
9

Стр.
1

9

9

9

10

9

11

9

12

9

13

9

15

9

15

9

16

9

16

9

17

12.

Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Нови
Бечеј за 2016. годину

9

17

13.

Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Ново
Милошево за 2016. годину

9

18

14.

Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице
Кумане за 2016. годину

9

18

15.

Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бочар
за 2016. годину

9

19
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16.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Историјског архива
Зрењанин за 2015. годину

9

19

17.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Завод за заштиту
споменика културе Зрењанин за 2015. годину

9

20

18.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови
Бечеј за 2015. годину

9

20

19.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Дирекција“ Нови
Бечеј за 2015. годину

9

21

20.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду КЈП
Милошево за 2015. годину

„Компред“ Ново

9

21

21.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке
Нови Бечеј за 2015. годину

9

22

22.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома културе општине
Нови Бечеј за 2015. годину

9

22

23.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Нови
Бечеј за 2015. годину

9

23

24.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе
Пава Сударски за радну 2014/2015. годину

9

23

25.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови
Бечеј за 2015. годину

9

24

26.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј за 2015. годину

9

24

27.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Дома за смештај
душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Клуб за
дневни боравак, Нови Бечеј за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације
Нови Бечеј за 2015. годину

9

25

9

25

29.

Решење о измени и допуни решења о разрешењу и именовању Општинске
изборне комисије

9

26

30.

Решење о давању сагласности на текст
електроенергетског објекта у Новом Бечеју

изградњи

9

26

31.

Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације
општине Нови Бечеј за 2015. годину

9

27

32.

Закључак о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине
Нови Бечеј за 2016. годину

9

27

28.

Уговора

о

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.
1.
2.
3.

Назив документа
Решње о именовању чланова Организационог одбора манифестације
„Тиска академија акварела“
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи Нови Бечеј број IV 03-110-1/2016 од 30.03.2016. године
Одлука о приступању Општине Нови Бечеј реализацији пројекта
Teхнолошка опрема за аутоматско дозирање и производњу мешовитог

Бр.
Сл.листа
9

Стр.
28

9

28

9

29

31. март 2016.

4.
5.

Службени лист општине Нови Бечеј

35

Број: 9

дезинфектанта на месту потрошње за општину Нови Бечеј на локалитету
црпне станице у Новом Бечеју и Куману
Одлука о приступању Општине Нови Бечеј реализацији пројекта
Реконструкција дистрибутивног водовода насеља Нови Бечеј
Одлука о приступању Општине Нови Бечеј реализацији пројекта
Реконструкција дистрибутивног водовода насеља Кумане

9

29

9

30

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.
1.
2.
3.

Назив документа
Одлука о одобравању реализације програма стручне праксе у јавном
сектору у општини Нови Бечеј за 2016. годину
Одлука о додели средстава за финансирање пројеката управљача у
заштићеним подручјима у општини Нови Бечеј у 2015.години
Одлука о одлагању плаћања дуга по основу локалних јавних прихода
обвезницима на територији општине Нови Бечеј

Бр.
Сл.листа
9

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

Стр.
30

9

32

9

32

