СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 22

Нови Бечеј 8.11.2016. године

година L

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15) и члана 56.
став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и
11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници одржаној дана 8.11.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
За усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине
Нови Бечеј, образује се Координациона комисија (у даљем тексту Комисија).
Комисију чине председник, заменик председника, 3 члана и 3 заменика члана.
У Комисију се именују:

II

За председника:


Саша Максимовић председник општине

За заменика председника:


Бранко Свиленгаћин заменик председника општине

За чланове и заменике чланова:
 Тамара Иванишевић начелница општинске управе
Саша Војновић помоћник председника општине за комуналне послове
 Зора Станисављев помоћник начелника за финансије
Марица Бешлин секретарка скупштине општине


Драган Раушки шеф Одсека за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту
животне средине
Жива Неатница инспектор за заштиту животне средине
III
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице Комисије.
Председник Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик председника Комисије.
Комисија доноси Пословник о раду.
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IV
Инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Нови Бечеј, врше:
1. Комунална инспекција у саставу за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне
средине општинске управе општине Нови Бечеј,
2. Саобраћајна инспекција у саставу Одсека за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне
средине општинске управе општине Нови Бечеј,
3. Порески инспектор наплате у саставу Одсека за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј,
4. Инспектор канцеларијске контроле у саставу Одсека за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј,
5. Буџетски инспектор у саставу Одсека за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј.
V
Послови и задаци Комисије су:
1.) да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспецијског надзора, које достављају инспекције;
2.) да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унашређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а
нарочито:
1. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
2. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,
3. за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду инспекција,
4. за развој информационог система у циљу ефиксног вршења инспекцијског надзора;
3.) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се уређују питања
инспекцијског надзора;
4.) да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад инспекције, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;
5.) да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инсектора, и подноси иницијативе надлежним
органима који се односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног
усавршавања инспектора;
6.) да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и његових измена и допуна;
7.) да се стара да се на службеној интернет страници општине Нови Бечеј објављују прописи, акти и документи
који се односе на инспекцијски надзор;
8.) да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг инспекција у
надлежностиопштине Нови Бечеј, најкасније у року од седам радних дана;
9.) да, у складу са потребом, подноси извештаје Општинском већу и Скупштини и даје предлоге за предузимање
мера из њихове надлежности;
10.) да се стара да се на службеној интернет страници општине Нови Бечеј објављују информације о свим
носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима, адресама, телефонима
и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
11.) да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је
незадовољан одлуком о притужби;
12.) да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
13.) да обезбеђује обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања
надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности општине Нови Бечеј и
14.) да обавља друге послове и задатке утврђење овим решењем.
VI
Инспекције су дужне да се придржавају послова и задатака из става V овог Решења.
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Послове и задатке из става V овог Реешења, Комисија обавља у сарадњи са организационом јединицом општинске
управе надлежном за послове информатике, која обавља стручне послове и послове на успостављању и
одржавању информационог система у циљу ефикасног вршења инспецијског надзора.
VII
У оквиру Комисије, у складу са потребама, могу се образовати радне групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе, односно стручног тима
могу учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу Комисије, јавних предузећа и установа
чији је оснивач општина Нови Бечеј, удружења, комора и других асоцијација, научних и обаразовних установа,
као и других организација чији је рад повезан са системом и пословима инспекцијског надзора у општини Нови
Бечеј.
VIII
Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима
инспекцијског надзора из надлежности општине Нови Бечеј, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње
инспекције Нови Бечеј у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку
вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора.
У оквиру свог делокруга , у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, начелник општинске управе
усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског
надзора из надлежности општине Нови Бечеј.
IX
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој потребни за обављање
послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
X
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља организациона јединица општинске управе Нови
Бечеј надлежна за послове председника општине и општинског већа.
XI
Комисија подноси редовне тромесечне извештаје о раду, ванредне извештаје по потреби председнику општине
Нови Бечеј и начелнику општинске управе Нови Бечеј, као и годишњи извештај најкасније до 31.01. текуће
године за претходну и редовно их објављује на интернет страници.
XII
Ово Реешење објавити у „ Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-95/2016
Дана: 08.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.
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2. На основу члана 4. став 4. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), члана 4. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14,
96/2015, 106/2015.), члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр. 45/2013) и члана 56. став
1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“. бр. 3/2014- пречишћен текст и
11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници одржаној дана 8.11.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању Савета за здравље
у општини Нови Бечеј
I
Разрешавају се дужности чланице Савета за здравље у општини Нови Бечеј:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Др Анђелка Коровљев директорка Дома здравља – председница
Др Снежана Ковачев лекар Дома здравља – чланица
Татјана Влаховић, руководилац експозитуре РФЗЗ – чланица
Дана Чокић, дипл. правник Дома здравља – чланица
Планинка Бојић, ПУ „Пава Сударски“ – чланица
Мирна Кузман, лекар Дома здравља – чланица
Даница Јовановић, Удружење Рома Нови Бечеј – чланица.

II
За чланове Савета за здравље у општини Нови Бечеј именују се:
1. Др Александар Свиленгаћин из Новог Бечеја- за председника
2. Др Љиљана Богнић директорка Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије ОстрошкиЧудотворац“- за чланицу
3. Весна Давидовић директорка Центра за социјални рад општине Нови Бечеј- за чланицу
4. Татјана Влаховић, руководилац експозитуре РФЗЗ - за чланицу
5. Наташа Станулов, лекарка Дома здравља општине Нови Бечеј- за чланицу
6. Сабо Марина- правник у Општинској управи Нови Бечеј
7. Планинка Бојић, медицниска сестра ПУ „Пава Сударски“- за чланицу
8. Даница Јовановић, Удружење Рома Нови Бечеј- за чланицу.
III
Стављају се Ван снаге решења о именовању и разрешењу чланова Савета за здравље број: I 01-020-129/2013, I 01
020-67/2014, III 02-020-2/2015, III 02-020-47/2015
IV
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-90/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Maксимовић с.р.
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Број: 22

3. На основу члана 56. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће Нови Бечеј на 11. седници одржаној дана 8.11.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Војводина спа д.о.о. за 2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Војводина спа д.о.о. за 2016. годину, који је усвојила
Војводине спа д.о.о..

Скупштина

II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-121-32/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11.
седници одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм и правила манифестације 24. Дани Лазе Телечког
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације 24. Дани Лазе Телечког.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације 24. Дани Лазе Телечког 2016. године који је донео Организациони одбор
манифестације на седници одржаној дана 23.9.2016. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-72/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.
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5. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015), и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист
општине Нови Бечеј бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници
одржаној дана 8.11.2016. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
8. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“
I
Ради спровођења и организације манифестације од значаја за општину Нови Бечеј 8. Фестивал комедије „Јован
Кнежевић- Цаца“ која ће се одржати у Новом Бечеју у периоду од 24.10.2016. године до 29.10.2016. године,
именује се Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Саша Миленковић – председник Организационог одбора
Владета Сударски – заменик председника Организационог одбора/члан
Сабо Иштван - члан
Биљана Џигурски – чланица
Андреа Самоловчев – чланица.

II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-87/2016
Дана: 8.11.2016. гoдинe
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11.
седници одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм и правила манифестације 8. Фестивал комедије „Јован
Кнежевић- Цаца“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације 8. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације 8. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“ који је усвојио
Организациони одбор манифестације умањен за трошкове исхране учесника те укупни износ средстава која се
издвајају за његову реализацију износи 295.000,00 динара.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-80/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. новембар 2016.
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7. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници
одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правила и Програм манифестације
13. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације 13. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj.
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације 13. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj, који је усвојио Организациони
одбор манифестације и средства у износу до 20.000,00 динара за спровођење манифес9тације.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-86/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. На основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11.
седници одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације «Залазак у свитању 2016 –
музеј ,,Жеравица“ Ново Милошево»
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације «Залазак у свитању 2016 – музеј ,,Жеравица“»
који је усвојио Организациони одбор 30.9.2016. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-66/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. новембар 2016.
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9. На основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11.
седници одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације «Дани села Кумана 2016»
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације «Дани села Кумана 2016» који је усвојио
Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-332-25/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

10. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници одржаној
дана 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације Ноћ музеја 2016. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације Ноћ музеја 2016. године- музеји „Котарка“ Ново
Милошево и “Главашева кућа“ Нови Бечеј који је усвојио Организациони одбор.
II
Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-653-86/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. новембар 2016.

Службени лист општине Нови Бечеј
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11. На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/2013, 105/2014), члана
20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 9/2016) члана 35. став 1. тачка 33. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и Решења о овлашћењу општинског већа општине Нови Бечеј
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 14/2014) Општинско веће општине Нови Бечеј, на 11. седници
одржаној 8.11.2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника
Месне заједнице Нови Бечеј
I
Даје се сагласност за давање у закуп следећа непокретности у К.О. Нови Бечеј, корисника Месне заједнице Нови
Бечеј, у јавној својини која непосредно не служи извршавању надлежности установе, ради остваривања прихода:


Пословни простор у улици Вука Караџића бб у Новом Бечеју површине 9м2, у склопу аутобуског
стајалишта са улазом са перона у улици Вука Караџића (у тржном центру) – за обављање делатности
трговине;

II
Средства остварена давањем у закуп приход су Месне заједнице, као носиоца права коришћења.
Месна заједница дужна је да о давању у закуп непокретности, након спроведеног поступка у складу са одредбама
закона а на основу општинских одлука, у року од 3 дана од дана закључења уговора о закупу, обавести
Општинско веће општине Нови Бечеј.
III
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-46-78/2016
Дана: 8.11.2016.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

12. На основу члана 71. став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 - др. закон,
41/09 , 112/15), члана 1. Одлуке о скидању усева на узурпираном пољопривреднон земљишту у државној својини
на територији општине Нови Бечеј за агроекономску 2015/2016. годину и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови
Бечеј на 11. седници одржаној дана 8.11.2016. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о спроведеном поступку скидања усева на узурпираном
пољопривредном замљишту у државној својини на територији општине Нови Бечеј за агроекономску
2015/2016
I
УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном поступку скидања усева на узурпираном пољопривредном замљишту у
државној својини на територији општине Нови Бечеј за агроекономску 2015/2016 који је поднела Комисија за
спровођење поступка скидања и продаје усева.

8. новембар 2016.
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II
Овај закључак објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-320-296/2016
Дана: 8.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

13. На основу члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), а поводом усвајања извештаја о спроведеном поступку скидања усева на
узурпираном пољопривреднон земљишту у државној својини на територији општине Нови Бечеј за агроекономску
2015/2016 годину, Општинско веће општине Нови Бечеј на 11. седници, одржаној дана 08.11.2016. године, донело
је
ЗАКЉУЧАК
1. Oдобравају се буџетска средства, остварена у спроведеном поступку скидања усева на узурпираном
пољопривредно земљишту у државној својини, у износу до 463.461,00 динара за противградну одбрану
у општини Нови Бечеј у 2016. години.
2. Средства из тачке 1. првенсвено су намењена за плаћање новчаних накнада лицима која су, као стрелце
за испаљивање противградних ракета, ангажовале радарске станице Бајша и Самош. Накнада се
исплаћује за 4 месеца (јун ,јул, август и септембар) у висини од 4.000,00 динара месечно по
ангажованом лицу, ради одржавања и чувања ракетних места на територији општине Нови Бечеј.
3. Средства за ове намене, као додатна средства која нису обухваћена годишњим Програмом издавања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, исплатиће се из буџета општине Нови Бечеј за
2016. годину, програм 5 развој пољопривреде који се финансира из средстава од закупа
пољопривредног земљишта, програмска активност 3 рурални развој, економска класификација 424
специјализоване услуге.
4. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-71/2016
Дана: 08.11.2016. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Mаксимовић с.р.

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

Назив документа

Бр.
Сл.листа
Решење о образовању координационе комисије за координацију 22
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине
Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању Савета за здравље у општини Нови 22
Бечеј
Решење о давању сагласности на Програм рада Војводина спа д.о.о. за 2016. 22
годину
Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације 24. 22
Дани Лазе Телечког
22
Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације
8. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“
Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације 8. 22
Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“
Решење о давању сагласности на Правила и Програм манифестације 13. 22
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5
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6
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13.
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сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације
«Залазак у свитању 2016 – музеј ,,Жеравица“ Ново Милошево»
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације
«Дани села Кумана 2016»
Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације Ноћ
музеја 2016. године
Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини
корисника Месне заједнице Нови Бечеј
Закључак о усвајању Извештаја о спроведеном поступку скидања усева на
узурпираном пољопривредном замљишту у државној својини на територији
општине Нови Бечеј за агроекономску 2015/2016
Закључак о одобравању средстава остварених у поступку скидања усева на
узурпианом пољопривредно земљишту у државној својини за противградну
одбрану
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