СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 11

Нови Бечеј 3 1.3.2017. године

година LI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 20. став 1. тачка 9. и 23. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 3. став 2. тачка 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 7.
и 7а Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о одобравању
стицања удела општине Нови Бечеј у основном капиталу „Војводина СПА“ Доо Ново Милошево („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 2/2014 и 20/2016) и члана 35. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9. седници која је
одржана дана 31.03.2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВИХ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ДРУШТВУ„ВОЈВОДИНА СПА“ ДОО НОВО МИЛОШЕВО
Члан 1.
Овом одлуком уређују се делатности од општег интереса општине Нови Бечеј за чије обављење се искључиво
право додељује Друштву „Војводина СПА“ Доо Ново Милошево (У даљем тексту: Друштво).
На основу Одлуке о одобравању стицања удела општине Нови Бечеј у основном капиталу „Војводина СПА“ Доо
Ново Милошево („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 2/2014 и 20/2016) Општина Нови Бечеј је стекла
својство члана друштва даном регистрације власништва над уделом од 51 %.
Члан 2.
Уговором о оснивању друштва „Војводина СПА“ Доо Ново Милошево чланом 7. у ставу 1. утврђена је претежна
делатност: 4110 – разрада грађевинских пројеката а ставом 2. да Друштво може обављати и друге делатности
уколико за то испуњава услове предвиђене Законом, укључујући и спољну трговину.
Члан 3.
Полазећи од о надлежности општине да се стара о унапређењу општег оквира за привређивање доношењем и
спровођењем програма локалног економског развоја као и да подстиче и стара се о развоју туризма, Друштву
„Војводина СПА“ Доо Ново Милошево додељује се искључиво право обављања следећих послова од општег
интереса:

Стратешко планирање из области туризма (координација и активно учешће у процесу израде
стратешких докумената развоја туризма, разрада и спровођење акционих планова, имплементација усвојених
стратешких докумената, периодична евалуација спровођења стратешких докумената развоја);

Привлачење нових домаћих и страних директних инвестиција везаних за развој туристичке дестинације
„Војводина СПА“ ДОО ;

Планирање и имплемантирање сродних делатности које се наслањају на пројекте из области туризма у
сарадњи са Туристичком организацијаом Нови Бечеј.
Послове из става 1. Друштво обавља на основу годишњег програма који доставља на сагласност Скупштини
општине до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 4.
Средства за рад Друштво обезбеђујe се из својих пословних прихода.
Уколико средства из пословних прихода Друштва нису довољна за обављање послова у вези са овом Одлуком,
средства за текуће пословање могу се обезбедити из буџета општине.
Председник општине и „Војводина СПА“ Доо Ново Милошево закључиће уговор о обезбеђивању средстава за
текуће пословање са тачно утврђеним наменама.
Друштво је дужно да у року од 30 дана од дана истека тромесечја, достави Општинском већу тромесечни
извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.
Годишњи финасијски извештај са извештајем ревизора дставља се скупштини општине најкасније до 15. априла
наредне године.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

Број: II 02-352-12/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 испр.) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј "- пречишћен текст
број 3/2014 и 11/2014), Скупштина општине на 9 седници одржаној дана 31.03. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА УДРУЖЕЊА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ НОВИ
БЕЧЕЈ КОЈЕ СВОЈИМ РАДОМ ДОПРИНОСИ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују суфинансирање текућих расхода и издатака Удружења за неговање традиције
Нови Бечеј, које својим радом доприносе развоју културе у општини Нови Бечеј.
Текући










расходи и издаци који ће се суфинансирати у складу са овом одлуком су:
одржавање објеката Котарке и Житног магацина,
попис, каталогизација, примарна рестаурација прикупљених експоната
одржавање манифестација,
штампање публикације,
израда сталне поставке у оквиру Житног магацина
услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),
енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, грејање)
комуналне услуге и
трошкови административних услуга.

Члан 2.
Суфинансирање текућих расхода и издатака Удружење за неговање традиције – Нови Бечеј врши се на основу
одлуке о буџету општине Нови Бечеј, а сходно споразуму којим је општина Нови Бечеј уступила свој објекат
удружењу за музејски простор у коме су изложени музејски експонати власништво председника Удружења.
Удружење се стара о раду и одржавању објеката у оквиру Завичајног музеја Котарка“ у Новом Милошеву,
одржавањем хигијене у самим објектима, одржавањем припадајућег дела дворишта са баштом и зеленим
површинама, прикупља експонате, стара се о примарној рестаурацији и заштити прикупљених експоната, врши
њихов попис, снимање, каталогизацију и смештај, стара се о прикупљеним збиркама и о изложеним
експонатима у сталној поставци.
Својим радом удружење доприноси развоју и туристичке понуде општине с обзиром да годишње дочека преко
6.000 посетилаца, међу којима су деца из предшколских и школских установа, као и посетиоци које доводе
туристичке организације и друштва.
Члан 3.
Општина ће средствима из буџета суфинансирати део текућих расхода и издатака удружењу јер испуњава
наведене критеријуме:

има више од десет година дугу традицију у непрекидном раду на територији Општине,

има успостављену сарадњу и успешно реализоване пројекте са другим удружењима, институцијама и
организацијама у земљи,

не остварују добит ни по једном основу, осим чланарине удружења,

има освојене награде и признања удружења и његових чланова и

објављује извештаје јавно и транспарентно.
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Члан 4.
Удружење из члана 1 ове Одлуке ће сваке године подносити пријаву за суфинансирање текућих расхода и
издатака, Општинском већу општине Нови Бечеј уз коју ће приложити:
1.
програм рада удружења са финансијским планом за текућу годину на који сагласност даје Скупштина
општине,
2.
финансијски извештај за претходну годину, на који сагласност даје Скупштина општине,
3.
извештај о петогодишњем раду и
4.
стратешки развојни план за наредних пет година.
Члан 5.
Општинско веће ће након разматрања поднете пријаве, сачиити предлог акта којим се за текућу буџетску
годину утврђује износом средстава за удружење, који доставља Председнику општине.
Председник општине доноси решење којим се за текућу буџетску годину утврђује износ средстава за удружење
који ће се доделити из буџета општине за суфинансирање текућих расхода и издатака.
Висина средстава из става 2. овог члана не може премашити износ од 25% од укупних средстава планираних за
удружења из културе, на годишњем нивоу.
Члан 6.
На основу решења председника општине, Удружење за остварено право на суфинансирање текућих расхода и
издатака средствима из буџета општине, закључује уговор са Председником општине, којим се детаљније
уређују међусобни односи уговорних страна.
Пренос средстава из става 1. овог члана, врши се месечно, на основу захтева удружења.
Удружење је дужно да у року од 15 дана од дана истека тромесечја, достави Општинском већу тромесечни
извештај о наменском трошењу пренетих средстава, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне
године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
рој: II 02-352-13/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/11 ,
93/12 , 99/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис, 83/16 , 91/16 - др. пропис, 104/16 - др.
закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9. седници одржаној дана 31.03.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКЛАНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Тарифни број 5. Тарифе локалних административних такси Одлуке о локалним административним таксама
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2007 и 9/2010) мења се у целости и сада гласи:
''Тарифни број 5.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова, које обавља организациона јединица
Општинске управе:
1.
2.
3.
4.

Издавање одобрења за постављање привремених објеката на јавним површинама
Издавање решења за потврђивање плана посебних делова зграде
Издавање информације о локацији
Урбанистичко технички услови за локацијске услове:
a)
за помоћне, економске објекте и оградни зид
b)
за породични стамбени објекат и викендицу
c)
за породични стамбенo-пословни објекат
d)
за вишепородични стамбени објекат

500,00 дин.
800,00 дин
500,00 дин
12,000.00
20,000.00
18,000.00
22,500.00

дин
дин
дин
дин
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
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за привредне објекте у области пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова
и риболова (осим појединачно наведених објеката)
f)
за привредне објекте у области производње и складиштења (осим појединачно
наведених објеката)
g)
за привредне објекте у области терцијарне делатности (осим појединачно
наведених објеката)
h)
за објекте у области јавне делатности (осим појединачно наведених објеката)
i)
за објекте у области спорта, рекреације и физичке културе
j)
за објекте у области комуналне делатности и инфраструктуре, (осим
појединачно наведених објеката)
k)
за прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру
l)
за линијске инфраструктурне објекте сa графичким прилогом

за први [km] мреже

укупно
m)
за одређивање земљишта за редовну употребу објекта
Измена локацијских услова
За потврду урбанистичког пројекта
За потврду пројекта препарцелације и парцелације
За услове за исправку граница парцеле
Сагласност на спајање катастарских парцела
Захтев за прикључење објекта на инфраструктуру
Захтев, молба, предлог и други поднесак
Приговор на локацијске услове
Приговор на закључак о одбацивању
Уверење и потврда
Издавање решења о одобрењу за извођење радова
Издавање потврде :
a)
о пријему документа ије за почетак извођења радова
b)
о извршеној контроли темеља
Издавање грађевинске дозволе
a)
За стамбене и помоћне објекте
b)
За стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте
Издавање решења о употребној дозволи
a)
За стамбене и помоћне објекте
b)
За стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте
Издавање обавештења о могућности озакоњења објеката
Издавање уверења на основу увиђаја о стању објектаи степену изграђености
Такса за одржавање јавног скупа

4
45,000.00 дин
35,000.00 дин
28,000.00 дин
45,000.00 дин
45,000.00 дин
45,000.00 дин
7,700.00 дин
25.000.00 дин
5,000.00 д/km
30,500.00 дин
5,000.00 дин
3.300,00 дин
2.000,00 дин
2.000,00 дин
2.000,00 дин
800,00 дин
200,00 дин
200,00 дин
400,00 дин
400,00 дин
1.200,00 дин
250,00 дин
250,00 дин
250,00 дин
250,00 дин
700,00 дин
250,00 дин
700,00 дин
600,00 дин
450,00 дин
9.000,00 дин

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-031-79/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 143. став 1., 163. и 175. Закона о привреднм друштвима („Службени гласник Републике
Србије“број 36/2011, 99/2011) и члана 35. Статута општине Нови (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9.седници одржаној дана 31.03.2017.
године доноси следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ СТИЦАЊА УДЕЛА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У
ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ „ВОЈВОДИНА СПА“ ДОО НОВО МИЛОШЕВО
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Члан 1.
У Одлуци о одобравању стицања удела општине Нови Бечеј у основном капиталу „Војводина СПА“ Доо Ново
Милошево („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 2/2014 и 20/2016 )у члану 5. речи: „општину Нови Бечеј
ће у Скупштини Друштва представљати Кристина Врешћак из Новог Бечеја “ замењују се речима: „општину
Нови Бечеј ће у Скупштини Друштва представљати Марина Сабо из Новог Бечеја.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-020-23/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, брoj
88/2011 и 46/14- Одлука УС) и члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05,
30/10 и 93/12), члана 20. став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј („Службени лист
општина Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9.
седници одржаној дана 31.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И КРЕТАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о држању и кретњану домаћих животиња у општини Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 2/2007, 19/2010, 16/2012 и 14/2015), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
Члан 32. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Инспекцијски надзор над применом и спровођењем одредаба ове одлуке врши Комунална инспекција.''
Члан 3.
У члану 33. одлуке мења се став 1. и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:''.
У члану 33. ставу 1. одлуке додаје се тачка 5. која гласи:
„Држи псе и њихов подмладак у броју и на начин супротан одредбама члана 13. и 14. став 1. ове одлуке.“
У члану 33. одлуке мења се став 2. и сада гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара.“
У члану 33. одлуке мења се став 3. и сада гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00
динара.“
Члан 4.
У члану 34. одлуке мења се став 1. и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:''.
Члан 5.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-323-1/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, број 73/2010,
121/2012, 18/2015, 96/2015-др. закон, 92/2016 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј
на 9. седници одржаној дана 31.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2011), у даљем тексту: одлука.
Члан 22. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 2.

„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) без решења о одобрењу или супротно издатом решењу о одобрењу користи делове обале и воденог простора
(члан 8.);
2) поступи супротно одредбама из члана 13. ове одлуке;
3) не омогући саобраћајном и комуналном инспектору несметано вршење инспекцијског надзора из члана 14 и
15. ове одлуке;
4) саобраћајном и комуналном инспектору не пружи на увид потребна документа и ако у року који одреди
инспектор не достави потребне податке (члан 14.);
5) у року од осам дана, од дана достављања решења саобраћајног или комуналног инспектора не уклони
објекат (члан 16. став 1. тачка 1.);
6) по решењу саобраћајног или комуналног инспектора не отклони недостатке у року од осам дана (члан 16.
став 1. тачка 3.).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном
казном од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице, које је основало радњу без својства правног
лица, новчаном казном од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 12.000,00 динара.“
Члан 23. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 3.

„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако плутајући
објекат без решења о одобрењу прикључи на водоводне и канализационе инсталације.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетник новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00
динара.“

31. март 2017.
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Члан 4.

„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара, казниће се за прекршај Јавно комунално предузеће из
Новог Бечеја, ако не поступи у складу са чланом 13. став 2. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у
Бечеја новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.“
У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Јавном комуналном предузећу из Новог

Члан 5.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-325-4/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 2. став. 3. тачка 2. и 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
број 88/2011 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9. седници одржаној
дана 31.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о канализацији (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
9/2007 и 12/2008), у даљем тексту: одлука.
Члан 3. одлуке мења се и сада гласи:

Члан 2.

„Kомуналну делатност одвођења вода на територији општине Нови Бечеј обављају следећи субјекти:
- у Новом Бечеју и Куману ЈП Комуналац Нови Бечеј;
- у Новом Милошеву и Бочару КЈП Компред Ново Милошево. ''
Члан 3.
Члан 29. Одлуке мења се и сада гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција у складу са законом и Одлуком о комуналној
инспекцији.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу послова инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове
одлуке издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу
са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и да предузима друге мере у складу са овлашћењима
прописаним законом.“
Члан 4.
Члан 30. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и експлозивних материја (члан
20.ст.1.тачка2.)
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3. ако не прикључи своје објекте на јавну канализацију у року од 30 дана од завршетка изградње јавне
канализације и добијања употребне дозволе за исту (члан 13. став 3.).
За прекршај из става 1. ове одлуке казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од
15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 40.000,00 динара.''
Члан 5.
Члан 31. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и експлозивних материја (члан
20.ст.1.тачка2.)
3. ако не прикључи своје објекте на јавну канализацију у року од 30 дана од завршетка изградње јавне
канализације и добијања употребне дозволе за исту (члан 13. став 3.).''
Члан 6.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-35-8/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/2006, 41/2009 и
112/2015) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина oпштине на 9. седници одржаној дана 31.03.2017. године
донела је следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И ОРГАНИЗОВАЊУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 24/2016), у даљем тексту: одлука.
Члан 21. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 2.

„Новчаном казном у фиксном износу износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако
поступа супротно члану 3. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице и одговорно лице правном
лицу ако изврши прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00 динара казниће се предузетник ако изврши прекршај из става
1. овог члана.“

У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 3.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број II 02-46-17/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

9. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 93. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 9. седници од 31.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за израду нацрта Одлука о утврђивању
назива нових улица у општини Нови Бечеј
I
Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за израду нацрта Одлука о утврђивању назива нових
улица у општини Нови Бечеј у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Ференц Балинт - председник
Јован Тарич – члан,
Сава Главашки – члан,
Милан Станаћев – члан,
Миливој Перић – члан.

1.
2.
3.
4.
5.

Марина Виоглавин - председница
Ранко Радновић – члан,
Милан Кнежев - члан,
Душан Радишић – члан,
Шванер Ференц – члан,

II
Именују се председник и чланови Комисије за израду нацрта Одлука о утврђивању назива нових улица у
општини Нови Бечеј у следећем саставу:

III
Kомисија има задатак да по указаној потреби изради нацрте Одлука о утврђивању назива нових улица у
општини Нови Бечеј или да изради нацрте Одлука о промени назива постојећих улица у општини Нови Бечеј.
IV
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-25/2017
Датум: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

10. На основу члана 39. и 40. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/2014пречишћен текст и 11/2014 ), и Стратегије подстицања рађања („Службени гласник РС“ бр.13/2008) Скупштина
општине Нови Бечеј, на 9. седници одржаној дана 31.03.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

31. март 2017.
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I
Разрешавају се дужности председник и чланови Савета за популациону политику општине Нови Бечеј:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Милан Мирков– председник,
Горан Челекетић – члан,
Милинка Барачков – члан,
Игор Мунћан – члан.
Исидора Имброњев– члан,
Славица Исаков – члан,
Стевица Карић – члан,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Љиљана Богнић – председник,
Бранко Свиленгаћин – члан,
Зора Ракић – члан,
Весна Давидовић – члан,
Матија Ковач – члан,
Ековоју Маргарит – члан,
Ибоја Летонаи Гепхард – члан,

II
За председника и чланове Савета за популациону политику општине Нови Бечеј именују се:

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-27/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана 59. став 7. а у вези са чланом 3. став 2. тачка 3. Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј″, бр. 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 9. седници одржаној
дана 31.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности План рада „Војводина Спа“ д.о.о. Ново Милошево
за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада „Војводина Спа“ д.о.о. Ново Милошево за 2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-24/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

12. 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) и члана 4. став 1. тачка 1. Одлуке о суфинансирању текућих расхода и
издатака удружења за неговање традиције Нови Бечеј које својим радом доприноси развоју културе општине
Нови Бечеј , Скупштина општине Нови Бечеј на 9. седници одржаној дана 31.03.2017. године донела је
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Број: 11

11

РЕШЕЊЕ
o усвајању Програма рада и финансијског плана Удружења за неговање традиције – Нови Бечеј за
2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Програм рада и финансијски план Удружења за неговање традиције – Нови Бечеј за
2017. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-653-10/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

13. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 3/2014-пречишћен тексти 11/2014) а у вези са чланом 57a. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 26/2016 - пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 9.
седници одржаној дана 31.03.2017. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се предлог чланова Анкетног одбора за утврђивање чињеница у вези са губитком Дома здравља Нови
Бечеј за продужење рока за достављање извештаја Скупштини.
II
Обавеза подношења извештаја о утврђеним чињеницама Скупштини, Анкетном одбору продужава се за 60 дана
због обимности података које је неопходно утврдити.
III
Овај Закључак објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-020-28/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), члана 6. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури које се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 23/2016) и члана 9. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови
Бечеј председник општине је дана 31.3.2017. донео
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12

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор пројеката у култури и прогама удружења који се финансирају и
суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и
Кумане за 2017. годину
I
Именује се Комисија за финансирање програма културе и удружења грaђана (у даљем тексту: Комисија) која у
свом саставу има чланове:
1.
2.
3.
4.
5.

Новица Блажин, председник Комисије,
Ранко Радновић, заменик предсeдника Комисије,
Миленко Гарчев, члан,
Дуња Радин, члан,
Далибор Вучетић, члан.

II
Задатак Комисије је:
1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање програма удружења
грађана и пројеката у култури,
2. да састави садржину пријавних образаца које ће удружења грађана и кандидати са предлогом програма и
буџетом достављати као конкурсну документацију,
3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу
критеријума из члана 13. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури кој се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј и на основу критеријума из члана 9. Одлуке о
начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
општине Нови Бечеј,
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по спроведеном
конкурсу.
III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Број: I 01-020-21/2017
Дана: 31.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Одлуку о додељивању искључивих права за обављање одређених
делатности друштву „Војводина Спа“ доо Ново Милошево
Одлуку о суфинансирању текућих расхода и издатака удружења за
неговање традиције Нови Бечеј које својим радом доприноси развоју
културе општине Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о локланим административним
таксама
Одлуку о изменама и допунама одлуке о одобравању стицања удела
општине Нови Бечеј у основном капиталу „Војводина Спа“ Доо Ново
Милошево
Одлуку о изменама и допунама одлуке о држању и кретању домаћих
животиња у општини Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о коришћењу делова обале и
воденог простора на територији општине Нови Бечеј
Одлуку о изменама и допунама одлуке о канализацији
Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бр.
Сл.листа
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Стр.
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9.
10.
11.
12.
13.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 11

пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске
штете и организовању пољочуварске службе на територији општине
Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије
за израду нацрта Одлука о утврђивању назива нових улица у
општини Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за
популациону политику општине Нови Бечеј
Решење o давању сагласности План рада „Војводина Спа“ д.о.о. Ново
Милошево за 2017. годину
Решење o усвајању Програма рада и финансијског плана Удружења
за неговање традиције – Нови Бечеј за 2017. годину
Закључак о продужењу рока за рад Анкетног одбора за утврђивање
чињеница са губитком Дома здравља Нови Бечеј
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Стр.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури и
прогама удружења који се финансирају и суфинансирају из средстава
самодоприноса месних заједница Нови Бечеј, Ново Милошево и
Кумане за 2017. годину

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