
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 23           Нови Бечеј 19.11.2015. године                          година   XLIX 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и 
члана 35. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 
11/2014), а у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), на предлог Општинског веће општине 
Нови Бечеј, од дана 12.11.2015. године, Скупштина општине Нови Бечеј је на 33. седници одржаној дана 
19.11.2015. године усвојила  

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ   
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО  30.09.2015.ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у буџета општине Нови 
Бечеј у 2015. години износе у динарима: 
 
 
 
 

 Буџетска средства Средства корисника Укупна средства 

Пренета неутрош  
средства из  2О14. год. 1,329,243.00 31,631,570.00 32,960,813.00 

Текући приходи 478,301,286.00 23,483,999.00 501,785,285.00 

Укупни приходи 479,630,529.00 55,115,569.00 534,746,098.00 

Текући расходи 445,206,249.00 36,927,445.00 482,133,694.00 
Суфицит 34,424,280.00 18,188,124.00 52,612,404.00 

 
 
 

Члан 2. 
 
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у 

динарима: 
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ТАБЕЛА 1 
 

Конто Врста прихода Буџетски 
приходи за 

2015 

Приходи из 
других 

извора за 
2015 

Сопствени 
приходи 

корисника 
за 2015 

укупни 
приходи за 

2015 
1 2 3 4 5 5 

            

321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА         

321310 
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
ПРЕТХ.ГОДИНЕ 1,329,244   31,631,569 32,960,813 

  Укупно 1,329,244   31,631,569 32,960,813 

            

711 
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ         

711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ 114,433,520     114,433,520 

711120 
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ 6,407,796     6,407,796 

711143 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ -26,567     -26,567 

711145 
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОКР.СТВАРИ 252,763     252,763 

711146 
ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ШУМАРСТВА 4,578     4,578 

711147 ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ -52,992     -52,992 

711161 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА 0     0 

711180 САМОДОПРИНОС 31,541,795     31,541,795 

711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ 15,841,928     15,841,928 

  Укупно 168,402,821   0 168,402,821 

            

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         

713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  66,765,489     66,765,489 

713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН 774,751     774,751 

713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 8,936,291     8,936,291 

  Укупно 76,476,531 0 0 76,476,531 

            

714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         

714431 
КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
РЕКЛАМНИХ ПАНОА 0     0 

714513 ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА 5,361,661     5,361,661 

714514 
КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 4,580     4,580 

714543 
НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ 
ЗЕМЉИШТА 10,031     10,031 

714550 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 272     272 

741547 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂ. ЖИВОТНЕ СР. 91,927     91,927 

741548 
НАКН. ЗА СУПСТ. КОЈЕ ОШТ. ОЗОНСКИ 
ОМОТАЧ 401,120     401,120 

714560 ЕКОЛОШКА ТАКСА 205,682     205,682 

714570 ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 0     0 

  Укупно 6,075,273 0 0 6,075,273 
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716 ДРУГИ ПОРЕЗИ         

716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ 3,631,204     3,631,204 

  Укупно 3,631,204   0 3,631,204 

            

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ         

733150 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ OD P.D.V 112,547,106     112,547,106 

733150 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ   3,940,428   3,940,428 

733250 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ   21,463,330   21,463,330 

  Укупно 112,547,106 25,403,758 0 137,950,864 

            

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         

741150 ПРИХОД ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА 112,371     112,371 

741510 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА 2,586,254     2,586,254 

741520 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 62,423,322     62,423,322 

741530 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1,232,144     1,232,144 

  Укупно 66,354,091   0 66,354,091 

            

742 
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА         

742152 
ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 423,098     423,098 

742153 
ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 486,923     486,923 

742154 НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ 94,862     94,862 

742250 ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ 633,006     633,006 

742350 ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ 1,889,461     1,889,461 

  Укупно 3,527,350   0 3,527,350 

            

743 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ         

743350 
ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У 
ПРЕКР.ПОСТУПКУ 2,394,796     2,394,796 

  Укупно 2,394,796   0 2,394,796 

            

744 
ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА         

744150 ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА 1,768,930     1,768,930 

  Укупно 1,768,930   0 1,768,930 

            

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ         

745150 
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У 
КОРИСТ ОПШТИНА 10,714,493   23,484,000 34,198,493 

  Укупно 10,714,493   23,484,000 34,198,493 
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Члан 3. 

 
 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији – врсти трошка - 
износе у динарима 
 
ТАБЕЛА 2 
 

Ек
он

ом
. 

кл
ас

и
ф

. 

Опис  БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА ЗА 

2015 

расходи из 
других 
нивоа 

власти ЗА 
2015 

расходи из 
осталих 

прихода за 
2015 

укупни 
расходи за 

2015 
5 6 7 8 9 10 

        ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА         
            
  РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 102,404,045 139,200 8,042,539 110,585,784 

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 75,834,488 117,076 5,444,412 81,395,976 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 13,594,111 22,124 984,127 14,600,362 
413000 Накнаде у натури 0 0 90,000 90,000 
414000 Социјална давања запослених 829,426 0 563,000 1,392,426 
415000 Накнаде запосленим 1,229,250 0 173,000 1,402,250 

416000 Награде, бонуси и остали расходи 195,000 0 788,000 983,000 
417000 Посланички додатак 10,721,770 0 0 10,721,770 

  КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 218,819,210 5,742,368 8,955,307 233,516,885 
421000 Стални трошкови 36,651,695 0 1,899,493 38,551,188 
422000 Трошкови службених путовања 10,500,496 0 335,755 10,836,251 
423000 Услуге по уговору 38,492,253 140,000 2,343,799 40,976,052 
424000 Специјализоване услуге 68,394,441 4,035,117 1,203,270 73,632,828 
425000 Текуће поправке и одржавања 42,859,224 1,567,251 881,365 45,307,840 
426000 материјал 21,921,101 0 2,291,625 24,212,726 

  УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 0 0 0 
431000 Употреба основних средстава 0 0 0 0 

  ОТПЛАТА КАМАТА 287,312 0 0 287,312 
441000 Отплата камата 287,312 0 0 287,312 

  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 55,472,772 0 19,446,578 74,919,350 

463000 Трансфери другим нивоима власти 47,111,972 0 0 47,111,972 
465000 остале донације и трансфери 8,360,800 0 19,446,578 27,807,378 

  ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 12,602,289 36,466 3,000 12,641,755 

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 12,602,289 36,466 3,000 12,641,755 

  ОСТАЛИ РАСХОДИ 24,189,242 0 463,021 24,652,263 

481000 Дотације непрофитним организацијама 20,863,973 0 199,000 21,062,973 
482000 Порези, обавезне таксе и казне 1,339,497 0 240,021 1,579,518 
483000 Новчане казне по решењу судова 1,985,772 0 24,000 2,009,772 
484000 Накнаде штета  0 0 0 0 

      

813000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА         

813150 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 1,004,932     1,004,932 

  Укупно 1,004,932   0 1,004,932 

            

  Укупно прихода 454,226,771 25,403,758 55,115,569 534,746,098 
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  СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0 0 0 0 
499000 Стална резерва 0 0 0 0 
499000 Текућа резерва 0 0 0 0 

  УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА 15,506,807 6,362,995 17,000 21,886,802 
511000 Куповина и изградња грађевинских објеката 12,308,467 6,292,895 0 18,601,362 
512000 Куповина опреме 3,133,676 0 0 3,133,676 
515000 Нематеријална средства 64,664 70,100 17,000 151,764 

  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА 3,643,543 0 0 3,643,543 
611000 Отплата главнице кредита 3,643,543 0 0 3,643,543 

            
  укупни расходи 432,925,220 12,281,029 36,927,445 482,133,694 

 
 

Члан 4. 
 

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у 
динарима: 
 
ТАБЕЛА 3 

Р
аз

д
ео

 

гл
ав

а 

п
ро

гр
ам

ск
а 

кл
ас

и
ф

. 

Ф
ун

кц
. 

кл
ас

и
ф

. 

П
оз

и
ц

и
ја

 

Ек
он

ом
. 

кл
ас

и
ф

. 

Опис  БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА ЗА 

2015 

расходи из 
других нивоа 

власти ЗА 
2015 

расходи из 
осталих 

прихода за 
2015 

укупни 
расходи за 

2015 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

1           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ПРОГРАМ 
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА         

    
0602-
0001       

ПА 0001 - Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 17,161,029 0 0 17,161,029 

      110     

Извршни и законодавни 
органи, финансијски и 

фискални послови и спољни 
послови         

  1.1.         ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ 17,161,029 0 0 17,161,029 

        1 417 
Одборнички додатак и трошкови 
комисија 10,721,770     10,721,770 

        2 422 Трошкови службених путовања 803,101     803,101 

        3 423 Услуге по уговору 3,254,515     3,254,515 

        4 423 трошкови ревизије 204,000     204,000 

        5 426 Материјал 574,258     574,258 

        6 483 Вансудска поравнања 1,603,385     1,603,385 

                      

            свега раздео  1. 17,161,029 0 0 17,161,029 

                      

2           ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ПРОГРАМ 
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА         

    
0602-
0001       

ПА 0001 - Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 75,015,124 139,200 0 75,154,324 

           

      130     

Општи економски и 
комерцијални послови и 
послови по питању рада         
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  2.1.         ОПШТИНСКА УПРАВА  69,498,686 139,200 0 69,637,886 

                      

        7 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 32,610,846 117,076   32,727,922 

        8 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 5,836,410 22,124   5,858,534 

        9 465 Остале дотације и трансфери 3,935,060     3,935,060 

        10 413 Накнаде у натури 0     0 

        11 414 Социјална давања запосленим 519,209     519,209 

        12 415 Накнаде запосленим 1,014,011     1,014,011 

        13 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        14 421 Стални трошкови 4,933,349     4,933,349 

        15 422 Трошкови службених путовања 1,798,692     1,798,692 

        16 423 Услуге по уговору 9,954,672     9,954,672 

        17 424 Специјализоване услуге 81,785     81,785 

        18 425 Текуће поправке и одржавања 405,319     405,319 

        19 426 материјал 5,497,395   0 5,497,395 

        20 482 Порези, обавезне таксе и казне 113,187     113,187 

        21 483 Казне по решењу суда 382,387     382,387 
        22 512 Куповина опреме 2,416,364     2,416,364 

  2.2. 
0602-
0001 130     ОПШТИНСКА ПОРЕСКА УПРАВА 1,780,402 0 0 1,780,402 

        23 424 Специјализоване услуге 1,780,402     1,780,402 

        24 512 Куповина опреме 0 0   0 

                      

  2.3. 
0602-
0001       ТРОШКОВИ ИЗБОРА 0 0 0 0 

        25 421 Стални трошкови 0 0   0 

        26 423 Накнаде за спровођење избора 0     0 

        27 426 Материјал 0     0 

                      

  2.4. 
0602-
0001       

СРЕДСТВА ЗА РАД 
ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА 241,876 0 0 241,876 

        28 481 Средства за редован рад 0,105% 241,876     241,876 

        29 481 Средства за изборе  0,07% 0 0   0 

                      

  2 .5. 
0602-
0001       

УГОВОРНЕ И ЗАКОНСКЕ 
ОБАВЕЗЕ 1,515,940 0 0 1,515,940 

      490     

Економски послови 
некласификовани на другом 

месту         

        30 421 Стални трошкови 570,609     570,609 

        31 424 Остале законске уговорне обавезе 945,331     945,331 

                      

  2.6. 
0602-
0001       

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,978,220 0 0 1,978,220 

        32 481 
Социјално-економски савет 
општине 0   0 0 

        33 481 Удружења грађана 1,688,220   0 1,688,220 

        34 481 
Учешће у пројектима невладиних 
организација 290,000   0 290,000 
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  2.7. 
0602-
0003       

ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНИМ ДУГОМ 3,930,855 0 0 3,930,855 

      170     Трансакције јавног дуга         

        35 441 отплата камата  287,312     287,312 

        36 611 
отплата главнице кредита код 
банака 3,643,543     3,643,543 

                      

  2.8. 
0602-
0006       ПА 0006 – ИНФОРМИСАЊЕ 4,768,210 0 0 4,768,210 

      830     
Услуге емитовања и 

издаваштва         

        37 423 
Информисање о раду локалне 
самоуправе 3,921,210     3,921,210 

        38 423 Јавни конкурси за информисање 847,000     847,000 

                      

  2.10. 
0602-
0008       

ПА 0008 - ПРОГРАМИ 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 311,258 0   311,258 

        39 421 Трошкови струје 69,204     69,204 

        40 481 
Дот. за мађарску нациналну 
мањину 229,804     229,804 

        41 481 Дот. за ромску националну мањину 12,250     12,250 

                      

  2.11. 
0602-
0010       ПА 0010 – РЕЗЕРВЕ 0 0 0 0 

        42 499 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0 0   0 

        43 499 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0     0 

                      

  2.12. 0901       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 7,396,461 36,466 0 7,432,927 

      040.     Породица и деца         

    
0901-
0001       ПА 0001 - СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ 2,895,080 36,466 0 2,931,546 

        44 472 
учешће у проj. Комесаријата за 
избеглице 851,379 36,466   887,845 

        45 472 Једнократне помоћи  2,043,701     2,043,701 

    
0901-
0005       

ПА 0005 - АКТИВНОСТИ 
ЦРВЕНОГ КРСТА 1,804,446 0 0 1,804,446 

        46 472 исхрана најугроженијих 1,097,779     1,097,779 

        47 481 Црвени крст општине 643,487   0 643,487 

        48 421 Црвени крст општине -струја 63,180     63,180 

    
0901-
0006       ПА 0006 – ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  2,326,935 0 0 2,326,935 

        49 472 
Накнада из буџета за рођење 
детета 2,326,935     2,326,935 

            
ПРОЈЕКАТ – ВАНТЕЛЕСНЕ 
ОПЛОДЊЕ         

    
0901-
П0001   50 472 

Суфинансирање вантелесне 
оплодње 370,000     370,000 

                      

  2.13.         
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОНИ 
ПРОЈЕКТИ 5,504,241 766,985 0 6,271,226 

      474     
вишенаменски развојни 
пројекти         

    1501       
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ         

    
1501-
0002       

ПА 0002 - УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА 445,000 0 0 445,000 

        51 424 Учешће у пројектима  445,000 0   445,000 

    
1501-
0005       

ПА 0005 – ФИНАНСИЈСКА 
ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ 
ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ 5,059,241 766,985 0 5,826,226 

        52 424 
Учешће у прој. за 
новозапошљавање 5,059,241 766,985   5,826,226 
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  2.14. 1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 33,403,784 0 0 33,403,784 

    
1502-
0002       

ПА 0002 - ТУРИСТИЧКА 
ПРОМОЦИЈА 33,403,784 0 0 33,403,784 

      473     Развој туризма       0 

        53 423 Трошкови сајмова и остали уговори 3,190,156     3,190,156 

            Дани од значаја за општину         

        54/1 421 
Стални трошкови - из сопствених 
средстава 5,989,517     5,989,517 

        54/2 423 
Услуге по уговору -из сопствених 
средстава 851,781     851,781 

        54 424 Специјализоване услуге 23,142,914     23,142,914 

        55 426 материјал 229,416 0   229,416 

                    0 

            свега раздео  2. 130,329,933 942,651 0 131,272,584 

                      

3     912     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

    2002       
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ         

    
2002-
0001       Функционисање основних школа 

 
0 0 

 
  3.1.     56 463 ОШ "М. ЧИПЛИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ 6,973,115 0 0 6,973,115 

                    0 

            415000 Накнада за превоз радника 1,024,410     1,024,410 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 724,477     724,477 

            421000 Стални трошкови 3,171,204     3,171,204 

            422000 Трошкови путовања 220,974     220,974 

            423000 Услуге по уговору 299,905     299,905 

            424000 Специјализоване услуге 59,291     59,291 

            425000 Тек. поправке и одржавања 591,238     591,238 

            426000 Материјал 615,719     615,719 

            482000 Пор.обавезне таксе и казне 134,572     134,572 

            483000 Новч. Казне по реш. Суда 59,975     59,975 

            512000 Куповина опреме 71,350     71,350 

                    0 

  3.2.     57 463 ОШ "Ј. МАРИНКОВИЋ" Н. БЕЧЕЈ 5,587,895 0 0 5,587,895 

                    0 

            415000 Накнада за превоз радника 280,560     280,560 

            
416000 Награде, бонуси и остали 
расходи 236,564     236,564 

            421000 Стални трошкови 2,629,664     2,629,664 

            422000 Трошкови путовања 393,331     393,331 

            423000 Услуге по уговору 615,067     615,067 

            425000 Тек. поправке и одржавања 729,927     729,927 

            426000 Материјал 586,452     586,452 

            
482000 Пор. обавезне таксе и 
казне 57,338     57,338 

            414000 Соц. давања запосленима 58,992     58,992 
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  3.3.     58 463 
ОШ "Ђ.ЈОАНОВИЋ Н. 
МИЛОШЕВО 5,781,783 0 0 5,781,783 

                      

            414000 Социј. давања запосленима 63,744     63,744 

            415000 Накнада за превоз радника 691,460     691,460 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 439,515     439,515 

            421000 Стални трошкови 2,520,802     2,520,802 

            422000 Трошкови путовања 143,878     143,878 

            423000 Услуге по уговору 243,419     243,419 

            424000 Специјализоване услуге 95,685     95,685 

            425000 Тек. поправке и одржавања 800,963     800,963 

            426000 Материјал 708,667     708,667 

            
482000 Пор. обавезне таксе и 
казне 2,010     2,010 

            512000 Куповина опреме 71,640     71,640 

           
  3.4     59 463 ОШ "С. МИЛАН УЧА" КУМАНЕ 4,373,166 0 0 4,373,166 

                    0 

            415000 Накнада за превоз радника 1,420,858     1,420,858 

            421000 Стални трошкови 1,765,146     1,765,146 

            422000 Трошкови путовања 131,423     131,423 

            423000 Услуге по уговору 196,555     196,555 

            424000 Специјализоване услуге 40,936     40,936 

            425000 Тек. поправке и одржавања 269,665     269,665 

            426000 Материјал 380,196     380,196 

            
482000 Пор. обавезне таксе и 
казне 85,937     85,937 

            512000 Куповина опреме 82,450     82,450 

                    0 

` 3.5     60 463 ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" БОЧАР 3,783,311 0 0 3,783,311 

                    0 

            415000 Накнада за превоз радника 773,401     773,401 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 206,472     206,472 

            421000 Стални трошкови 1,226,050     1,226,050 

            422000 Трошкови путовања 241,965     241,965 

            423000 Услуге по уговору 220,835     220,835 

            425000 Тек. поправке и одржавања 81,260     81,260 

            426000 Материјал 964,063     964,063 

            
482000 Пор. обавезне таксе и 
казне 39,275     39,275 

            483000 Новч. Казне по реш. Суда 4,400     4,400 

            512000 Куповина опреме 25,590     25,590 

           
  3.7.     61 463 

ОСН. МУЗ. ШК. НОВО 
МИЛОШЕВО 195,018     195,018 

            415000 Накнада за превоз радника         
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  3.8.         ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 8,733,470 0 0 8,733,470 

                      

        62 422 Трoш. превоза ђака основне школе 1,474,088     1,474,088 

        63 426 Материјал 358,960     358,960 

        64 472 Ужина за децу у основној школи 1,245,150     1,245,150 

                      

    
2002-
П001       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
КОТЛАРНИЦЕ У ШКОЛИ У 
БОЧАРУ         

    
2002-
П001   65 463 

511000 Капитално одржавање 
зграда 2,189,417     2,189,417 

                      

    
2002-
П002       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА         

    
2002-
П002   66 463 

511000 Капитално одржавање 
зграда 3,302,100     3,302,100 

                      

    
2002-
П003       

ПРОЈЕКАТ -  ПЕРСОНАЛНИ 
АСИСТЕНТ - ПРАТИОЦ ЗА ДЕЦУ 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА         

    
2002-
П003   67 423 Уговорне обавезе 163,755     163,755 

                      

            свега раздео  3. 35,427,758 0 0 35,427,758 

                      

    2003 920     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ         

    
2003-
0001       

Функционисање средњих 
школа 14,418,557 0 0 14,418,557 

4                     

  4.1.     68 463 СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ 4,064,437 0 0 4,064,437 

                      

            415000 Накнада за превоз радника 778,640     778,640 

            416000 Наг., бон. и остали расходи 113,418     113,418 

            421000 Стални трошкови 1,976,835     1,976,835 

            422000 Трошкови путовања 83,564     83,564 

            423000 Услуге по уговору 231,997     231,997 

            425000 Тек. поправке и одржавања 275,006     275,006 

            426000 Материјал 422,547     422,547 

            
482000 Пор. обавезне таксе и 
казне 113,040     113,040 

            512000 Куповина опреме 69,390     69,390 

                      

  4.2   920     
ОБР. НЕКВАЛ. НА ДРУГОМ 

МЕСТУ 10,354,120 0 0 10,354,120 

        69 422 Превоз ђака средњошколаца 5,816,417     5,816,417 

        70 472 
домски смештај ученика средњих 
школа 383,778     383,778 

        71 472 превоз студената 130,980     130,980 

        72 472 општинске стипендије 4,022,945     4,022,945 

                      

            Укупно раздео 4 14,418,557 0 0 14,418,557 
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5     911     ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ         

    2001       
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ         

    
2001-
0001       

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 31,898,493 0 12,364,507 44,263,000 

            ПУ "П. СУДАРСКИ" НОВИ БЕЧЕЈ 31,898,493 0 12,364,507 44,263,000 

        73 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 19,373,588   5,172,412 24,546,000 

        74 412 Соц. Допр. на терет послодавца 3,467,873   935,127 4,403,000 

        75 465 остале дотације и трансфери 1,925,640   526,360 2,452,000 

        76 413 Накнада у натури 0   90,000 90,000 

        77 414 Социјална давања запослених 0   398,000 398,000 

        78 415 Накнаде запосленим 0   161,000 161,000 

        79 416 Награде, бонуси и остали расходи 195,000   788,000 983,000 

        80 421 Стални трошкови 3,406,549   355,451 3,762,000 

        81 422 Трошкови службених путовања 0   306,000 306,000 

        82 423 Услуге по уговору 0   1,034,000 1,034,000 

        83 424 Специјализоване услуге 209,502   569,498 779,000 

        84 425 Текуће поправке и одржавања 186,600   393,400 580,000 

        85 426 материјал 3,133,741   1,548,259 4,682,000 

        86 431 Употреба основних средстава 0     0 

        87 481 Дотације невладиним организац. 0     0 

        88 482 Порези, обавезне таксе и казне 0   87,000 87,000 

        89 511 

Капитално одржавање објеката - 
УЧЕШЋЕ У СУФИНАНС. ПРОЈЕКТА 
КАПИТ. ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА  0   0 0 

        90 512 Улагања у основна средства 0     0 

                      

    
2001-
П001       

ПРОЈЕКАТ - КАПИТАЛНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА         

    
2001-
П001   91 511 Зграде и грађевински објекти 0     0 

            свега раздео 5 31,898,493 0 12,364,507 44,263,000 

                      

6           СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА         

    0901       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧЈА ЗАШТИТА         

    
0901-
0004       

ПА 0004 - Саветодавно-
терапијске и социјално-
едукативне услуге 6,754,508 0 0 6,754,508 

  6.1.   090.     

Социјална заштита 
неквалификована на другом 

месту         

                      

        92 463 ДОМ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 2,608,459 0 0 2,608,459 

            411000 Плате и нак. запосленом 614,782     614,782 

            
412000 Соц. Допр. на тер. 
Послодав. 99,747     99,747 

            421000   Сталне трошкове 453,049     453,049 

            426000  Материјал 90,922     90,922 

            423000 ангаж. геронто-домаћица 608,879     608,879 

            
465000 Остале донације и 
трансфери 79,392     79,392 

            
472000 пројекат "Становање уз 
подршку" 661,688     661,688 
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  6.2.     93 463 
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД НОВИ 
БЕЧЕЈ 4,146,049 0 0 4,146,049 

            
411000 Плате и накнаде 
запосленом 1,187,208     1,187,208 

            412000 Соц. Допр. на терет послод. 212,510     212,510 

            421000   Сталне трошкове 413,699     413,699 

            423000 услуге по уговору 0 0   0 

            
425000 текуће поправке и 
одржавање 90,592     90,592 

            426000  Материјал 112,635     112,635 

            
465000 Остале донације и 
трансфери 96,775     96,775 

            
472000 Нак.за смеш. деце у хр. 
Пор. 0     0 

            472000  Накнаде за сахране 379,296     379,296 

            
472000 Једн. Пом. према 
Решењима 743,640     743,640 

            
472000 - помоћ у кући деци са 
сметњама у развоју 909,694     909,694 

            свега раздео 6 6,754,508 0 0 6,754,508 

                      

7           ЗДРАВСТВО          

    1801       
ПРОГРАМ 12 - Примарна 

здравствена заштита         

    
1801-
0001       

ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
УСТАНОВА ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 3,370,639 0 0 3,370,639 

      760     
Здравство некласификовано 

на другом месту         

            ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ     0   

        94 463 
Трансферна средства другонм 
нивоу власти 2,495,987     2,495,987 

        95 463 
Здравствена заштита према 
посебним прописима 874,652   0 874,652 

 
                    

            Укупно раздео 7 3,370,639 0 0 3,370,639 

                      

8     820     КУЛТУРА         

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         

    
1201-
0001       

ПА 0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА 
КУЛТУРЕ          

  8.1. 
1201-
0001       

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА Н. 
БЕЧЕЈ 5,237,323 70,100 155,502 5,462,925 

        96 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 3,062,166     3,062,166 

        97 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 548,128     548,128 

        98 465 остале дотације и трансфери 354,303     354,303 

        99 413 Накнада у натури 0     0 

        100 414 Социјална давања запослених 0     0 

        101 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        102 421 Стални трошкови 345,498   11,502 357,000 

        103 422 Трошкови службених путовања 72,144   7,000 79,144 

        104 423 Услуге по уговору 371,180     371,180 

        105 424 Услуге културе  126,372   120,000 246,372 

        106 425 Текуће поправке и одржавања 72,014   0 72,014 
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        107 426 материјал 153,504   0 153,504 

        108 512 Улагања у основна средства 67,350   0 67,350 

        109 515 Нематеријална основна средстава 64,664 70,100 17,000 151,764 

                      

  8.2. 
1201-
0001       

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ Н. 
БЕЧЕЈ 8,700,395 350,000 813,950 9,864,345 

        110 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 3,541,978     3,541,978 

        111 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 641,845     641,845 

        112 465 остале дотације и трансфери 411,676     411,676 

        113 414 Социјална давања запослених 0     0 

        114 415 Накнаде за запослене 160,307     160,307 

        115 416 Награде, бонуси и остали расходи 0     0 

        116 421 Стални трошкови 1,397,950   24,050 1,422,000 

        117 422 Трошкови службених путовања 7,245   22,755 30,000 

        118 423 Услуге по уговору 568,775   0 568,775 

        119 424 Услуге културе  425,862 350,000 207,138 983,000 

        120 425 Текуће поправке и одржавања 973,261   419,739 1,393,000 

        121 426 материјал 309,732   140,268 450,000 

        122 482 Порези, обавезне таксе и казне 213,764     213,764 

        123 511 Капитално одржавање објеката 0     0 

        124 512 Улагања у основна средства 48,000     48,000 

                      

  8.3.         ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КУЛТУРЕ 3,483,305 188,560 0 3,671,865 

                      

    
1201-
0001   125 463 ЗАВ.  ЗА ЗАШ. СП.  КУЛ. ЗРЕЊАН. 362,055     362,055 

    
1201-
0001   126 463 ЗАВ.  ЗА ЗАШ. СП.  КУЛ. НОВИ САД 266,000     266,000 

    
1201-
0001   127 463 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН 108,528     108,528 

    
1201-
0001   128 425 Одржавање музеја "КОТАРКА" 341,260     341,260 

                      

    
1201-
0002       

ПА 0002 - ПОДСТИЦАЈИ 
КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ 
СТВАРАЛАШТВУ         

  8.4. 
1201-
0002   129 424 УС. КУЛТУРЕ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА 2,405,462 188,560   2,594,022 

                      

            свега раздео  8 17,421,023 608,660 969,452 18,999,135 

                      

9           ФИЗИЧКА КУЛТУРА         

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ         

    
1301-
0001       

ПА 0001 - ПОДРШКА 
ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА         

      810     Услуге спорта и рекреације         

  9.1. 
1301-
0001   130 481 СПОРТСКИ САВЕЗ 5,783,168 0 0 5,783,168 

            
411000 - Плате и накнаде 
запослених 277,463   0 277,463 

            
412000 - Соц. доприноси на терет 
посл. 49,668   0 49,668 
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            421000 - стални трошкови 219,481 0   219,481 

            423000-услуге по уговору 70,000     70,000 

            
425000 - Одржавање ОСТАЛИХ 
спортских објеката 600,000     600,000 

            426000-Материјал 28,630     28,630 

            481000-Спортске програме 4,537,926     4,537,926 

                      

    
1301-
0003       

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ 
СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ          

                      

  9.2 
1301-
0003       

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ 
ЦЕНТАР "ЈЕДИНСТВО" НОВИ 
БЕЧЕЈ 3,756,883 0 247,258 4,004,141 

                      

        131 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,554,933   0 1,554,933 

        132 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 278,103   0 278,103 

        133 465 остале дотације и трансфери 77,885     77,885 

        134 414 Социјална давања запосленим 191,935   85,000 276,935 

        135 421 сталне трошкове  443,044 0 26,556 469,600 

        136 422 Трошкови службених путовања 0   0 0 

        137 423 Услуге по уговору 179,550   73,450 253,000 

        
137/

1 424 Специјализоване  услуге       0 

        138 425  Одр. објеката СПОР. ЦЕНТРА 838,520   19,080 857,600 

        139 426 материјал 87,828   42,172 130,000 

        
139/

1 482 Порези, таксе и казне     1,000 1,000 

        140 511 Улагања у објекте 0   0 0 

        141 512 Улагања у опрему 105,085     105,085 

                      

  9.3         Заједнички трошкови 5,007,785 0 0 5,007,785 

    
1301-
0001   142 481 Дот. Спор. орган.  према прогрму 4,656,533     4,656,533 

    
1301-
0002   143 424 ШКОЛСКИ СПОРТ 351,252     351,252 

                      

            свега раздео 9 14,547,836 0 247,258 14,795,094 

                      

10           ТУРИЗАМ         

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА         

      473     Туризам          

  10.1.         
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ          

    
1502-
0001       

ПА 0001 - управљање развојем 
туризма 4,090,740 0 1,716,000 5,806,740 

        144 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,181,645     1,181,645 

        145 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 211,514     211,514 

        146 465 остале дотације и трансфери 147,579     147,579 

        147 413 Накнада у натури 0     0 

        148 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        
148/

1 415 Накнаде за запослене 0   12,000 12,000 
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        149 421 Стални трошкови 156,017   325,000 481,017 

        150 422 Трошкови службених путовања 200,404     200,404 

        151 423 Услуге по уговору 1,415,915   810,000 2,225,915 

        152 424 Специјализоване услуге 125,264   53,000 178,264 

        153 425 Текуће поправке и одржавања 297,038     297,038 

        154 426 материјал 242,018   458,000 700,018 

        
154/

1 482 Порези, таксе и казне     58,000 58,000 

        155 512 Машине и опрема 113,346     113,346 

  10.2. 
1502-
0002       

ПА 0002 - туристичка 
промоција 729,278 0 0 729,278 

        156 421 Стални трошкови 99,880     99,880 
        157 423 Услуге по уговору 629,398     629,398 
                      

    
1502-
П001       

ПРОЈЕКАТ - 
ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ ДАНИ 1,140,545 0 0 1,140,545 

        158 421 Стални трошкови 437,217     437,217 

        159 423 Услуге по уговору 208,174     208,174 

        160 424 Специјализоване услуге 151,500     151,500 

        161 426 материјал 343,654     343,654 

    
1502-
П002       

ПРОЈЕКАТ - МАНИФЕСТАЦИЈА 
КАД ТИСА ЦВЕТА 1,214,218 0 0 1,214,218 

        162 421 Стални трошкови 379,990     379,990 

        163 423 Услуге по уговору 397,618     397,618 

        164 424 Специјализоване услуге 254,757     254,757 

        165 426 материјал 181,853     181,853 

    
1502-
П003       ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ 1,368,830 0 0 1,368,830 

        166 421 Стални трошкови 199,910     199,910 

        167 423 Услуге по уговору 399,564     399,564 

        168 424 Специјализоване услуге 400,121     400,121 

        169 426 материјал 369,235     369,235 

    
1502-
П004       

ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ 
МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА 825,153 0 0 825,153 

        170 425 Текуће поправке и одржавања 825,153     825,153 

    
1502-
П005       

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА 
ТУРИСТИЧКОГ КАМПА 0 0 0 0 

        
170/

1 511 Изградња зграда и објеката       0 

                      

            Укупно раздео  10 9,368,764 0 1,716,000 11,084,764 

                      

11           ОСТАЛЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ         

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА         

                      

    
0602-
0006       ПА 0006 - ИНФОРМИСАЊЕ         

      830     
Услуге емитовања и 

издаваштва         

                      

  
11.0

1 
0602-
0006   171 423 Радио НБ Нови Бечеј 4,209,295 0 0 4,209,295 

                      

            
411 Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,694,648     1,694,648 
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412 - Соц. доприноси на терет 
послодавца 303,342     303,342 

            421 - Стални трошкови 317,741     317,741 

            
422 - Трошкови службених 
путовања 15,176     15,176 

            423 - Услуге по уговору 1,231,911     1,231,911 

            424 - Услуге културе  96,266     96,266 

            
425 - Текуће поправке и 
одржавања 46,865     46,865 

            426 - материјал 112,068     112,068 

            465 - остале дотације и трансфери 213,024     213,024 

            
482 - Порези, обавезне таксе и 
казне 176,904     176,904 

            512 - Улагања у основна средства 1,350     1,350 

                      

      160     

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 

месту         

                      

  
11.0

2 
0602-
0007       КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 3,569,768 884,251 98,000 4,552,019 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА         

    
0602-
0007       

ПА 0007 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ         

                      

        172 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,124,664     1,124,664 

        173 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 201,315     201,315 

        174 465 Остале дотације и трансфери 151,169     151,169 

        175 421 Стални трошкови 295,443   50,000 345,443 

        176 422 Трошкови службених путовања 186,969     186,969 

        177 423 Услуге по уговору 1,014,546   48,000 1,062,546 

        178 425 Текуће попр. И о одрж. 161,628 884,251   1,045,879 

        179 426 материјал 355,167     355,167 

        180 482 Порези, обавезне таксе и казне 4,900     4,900 

        181 512 Машине и опрема 73,967     73,967 

                      

  11.3   160     
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ЛОКАЛНОЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 6,642,030 0 0 6,642,030 

    1501       
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ         

    
1501-
0002       

ПА 0002 - УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА 6,377,929 0 0 6,377,929 

        182 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 3,850,544     3,850,544 

        183 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 689,227     689,227 

        184 465 Остале дотације и трансфери 454,711     454,711 

        185 413 Накнада у натури       0 

        186 414 Социјална давања запосленим 0     0 

        187 421 Стални трошкови 152,201     152,201 

        188 423 Услуге по уговору 312,149     312,149 

        189 425 Текуће поправке и одржавања 440,374     440,374 

        190 426 материјал 278,729     278,729 

        191 512 машине и опрема 199,994     199,994 
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1501-
0003       

ПА 0003 - ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 264,101 0 0 264,101 

        192 422 Трошкови службених путовања 125,401     125,401 

        193 424 Специјализоване услуге 138,700     138,700 

                      

            Укупно раздео 11 14,421,093 884,251 98,000 15,403,344 

                      

12           КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА         

                      

            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

      160 
 

  

Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 

месту         

                      

  12.1         
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ 
БЕЧЕЈ 16,079,452 0 326,313 16,405,765 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА         

    
0602-
0002       ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 15,799,156 0 326,313 16,125,469 

            
ИЗ СРЕДСТАВА 
САМОДОПРИНОСА         

        194 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,376,103     1,376,103 

        195 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 256,328     256,328 

        196 465 Остале дотације и трансфери 126,687     126,687 

        197 414 Социјална давања запосленом 0   0 0 

        198 416 Награде и бонуси 0     0 

        199 421 Стални трошкови 764,687   38,313 803,000 

        200 422 Трошкови службених путовања 10,000     10,000 

        201 423 Услуге по уговору 1,678,299   188,000 1,866,299 

        202 424 Специјализоване услуге 964,332   100,000 1,064,332 

        203 425 Текуће поправке и одржавање 1,231,404     1,231,404 

        204 426 Материјал 635,880     635,880 

        205 472 једнократне помоћи 60,200     60,200 

        206 481 дотације удужењима грађана 3,714,720     3,714,720 

        207 482 Порези, обавезне таксе и казне       0 

        208 511 Изградња зграда и објеката 4,980,516   0 4,980,516 

        209 512 Машине и опрема 0   0 0 

                      

            
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ         

            
ПА 0009 - УРЕЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА         

        
209/

1 425 
Одржавање и уређење обале и 
приобаља 280,296     280,296 

                      

  12.2         
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО 
МИЛОШЕВО 8,689,313 0 75,491 8,764,804 

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА         

    
0602-
0002       ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5,924,450 0 75,491 5,999,941 

            ИЗ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА         



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                18 
 

        210 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 1,595,933     1,595,933 

        211 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 288,754     288,754 

        212 465 Остале дотације и трансфери 123,473     123,473 

        213 414 Соц. Давања запосленима       0 

        214 416 Награде и бонуси       0 

        215 421 Стални трошкови 1,094,379   13,621 1,108,000 

        216 422 Трошкови службених путовања     0 0 

        217 423 Услуге по уговору 1,529,651   9,349 1,539,000 

        218 424 Специјализоване услуге 640,678 0   640,678 

        219 425 Текуће поправке и одржавање 199,023 0   199,023 

        220 426 Материјал 429,080     429,080 

        221 431 Употреба основних средстава       0 

        222 463 трансфери другим нивоима власти       0 

        223 481 Дотације удржењима       0 

        224 482 Порези, обавезне таксе и казне 23,479   52,521 76,000 

        225 511 Изградња зграда и објеката   0 0 0 

        226 512 Машине и опрема 0     0 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         

    
1201-
0002       

ПА 0002 - ПОДСТИЦАЈИ 
КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ 
СТВАРАЛАШТВУ 1,134,500 0 0 1,134,500 

    
1201-
0002   227 481 Дотације удржењима 1,134,500     1,134,500 

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ         

    
1301-
0001       

ПА 0001 - ПОДРШКА 
ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА 1,630,363 0 0 1,630,363 

    
1301-
0001   228 481 Дотације удржењима 1,630,363     1,630,363 

    
1301-
0001   229 511 реконструкција терена 0     0 

           
    0602       

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 0 0 0 0 

    
0601-
0001       ПА 0001 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 0 0 0 0 

    
0601-
0001   230 511 реконструкција водоводне мреже       0 

    
0601-
0002       

ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ 
ВОДАМА 0 0 0 0 

    
0601-
0002   231 511 атмосферска канализација       0 

    
0601-
0011       

ПА 0011 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА 
И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 0 0 0 0 

    
0601-
0011   232 511 изградња капеле       0 

           
    1101       

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0 0 0 0 

    
1101-
0002       

ПА 0002 - УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 0 0 0 0 

    
1101-
0002   233 511 гасовод у индустријској зони       0 
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  12.3         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ 5,368,349 200,000 1,669,146 7,237,495 

                      

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 2,306,770 200,000 0 2,506,770 

    
0601-
0009       

ПА 0009 - УРЕЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 939,934 0 0 939,934 

        234 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 272,779     272,779 

        235 412 Соц. доприноси на терет посл. 48,827     48,827 

        236 465 Остале дотације и трансфери 25,411     25,411 

        237 421 Стални трошкови 2,168     2,168 

        238 424 Специјализоване услуге 432,119     432,119 

        239 425 Текуће поправке и одржавање 54,830     54,830 

        240 426 Материјал 103,800     103,800 

                      

    
0601-
0011       

ПА 0011 - ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 428,045 0 0 428,045 

        241 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 126,859     126,859 

        242 412 Соц. доприноси на терет посл. 22,708     22,708 

        243 465 Остале дотације и трансфери 13,172     13,172 

        244 424 Специјализоване услуге 238,341     238,341 

        245 425 Текуће поправке и одржавање 26,965     26,965 

                      

    
0601-
0014       

ПА 0014 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ 938,791 200,000 0 1,138,791 

        246 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 272,021     272,021 

        247 412 Соц. доприноси на терет посл. 48,692     48,692 

        248 465 Остале дотације и трансфери 28,111     28,111 

        249 421 Стални трошкови 22,054     22,054 

        250 424 Специјализоване услуге 509,461     509,461 

        251 425 Текуће поправке и одржавање 22,892 200,000   222,892 

        252 426 Материјал 35,560     35,560 

                      

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 3,061,579 0 1,669,146 4,730,725 

    
0602-
0002       ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3,061,579 0 1,669,146 4,730,725 

            
ИЗ СРЕДСТАВА 
САМОДОПРИНОСА         

        253 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 137,921   272,000 409,921 

        254 412 Соц. доприноси на терет посл. 24,688   49,000 73,688 

        255 465 Остале дотације и трансфери 13,999   28,000 41,999 

        256 414 Социјална давања запослених 0     0 

        257 416 Награде и бонуси       0 

        258 421 Стални трошкови 312,592   1,031,000 1,343,592 

        259 422 Трошкови службених путовања       0 

        260 423 Услуге по уговору 236,731   153,000 389,731 

        261 424 Специјализоване услуге 1,045,500   43,000 1,088,500 

        262 425 Текуће поправке и одржавање 496,167   20,146 516,313 

        263 426 Материјал 266,487   30,000 296,487 

        264 472 једнократне помоћи 69,442   3,000 72,442 
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        265 481 Дотације удржењима 458,052     458,052 

        266 482 Порези, обавезне таксе и казне     40,000 40,000 

        267 511 Изградња зграда и објеката       0 

        268 512 Машине и опрема 0     0 

                      

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 0 0 0 0 

    
0601-
П001       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ЕКО ЧЕСМЕ У 
КУМАНУ         

    
0601-
П001   269 424 Специјализоване услуге       0 

    
0601-
П002       

ПРОЈЕКАТ - УРЕЂЕЊЕ ОТВОРЕНЕ 
КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У КУМАНУ         

    
0601-
П002   270 424 Специјализоване услуге       0 

    
0601-
П003       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 
ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ         

    
0601-
П003   271 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    0101       
ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 0 0 0 0 

    
0101-
П001       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И 
ПУТА ПРЕМА СТАРОМ ХРАСТУ         

    
0101-
П001   272 424 Специјализоване услуге       0 

    
0101-
П002       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА ПУТА ДО 
КОНТЕЈНЕРА У КУМАНУ         

    
0101-
П002   273 424 Специјализоване услуге       0 

    
0101-
П003       

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ФАРМЕРСКЕ 
ЗОНЕ У КУМАНУ         

    
0101-
П003   274 424 Специјализоване услуге       0 

                      

  12.4         МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР 5,492,766 1,369,572 375,926 7,238,264 

                      

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 1,224,029 0 0 1,224,029 

    
0601-
0009       

ПА 0009 - УРЕЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 401,857 0 0 401,857 

        275 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 0     0 

        276 412 Соц. доприноси на терет посл. 0     0 

        277 465 Остале дотације и трансфери 0     0 

        278 423 Услуге по уговору       0 

        279 424 Специјализоване услуге 363,901     363,901 

        280 425 Текуће поправке и одржавање 37,956     37,956 

        281 426 Материјал 0     0 

        282 512 машине и опрема 0     0 

                      

    
0601-
0014       

ПА 0014 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ 822,172 0 0 822,172 

        283 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 162,432     162,432 

        284 412 Соц. доприноси на терет посл. 29,075     29,075 

        285 465 Остале дотације и трансфери 0     0 

        286 421 Стални трошкови 13,644     13,644 

        287 423 Услуге по уговору 0     0 

        288 424 Специјализоване услуге 365,121     365,121 
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        289 425 Текуће поправке и одржавање 23,952     23,952 

        290 426 Материјал 197,948     197,948 

        291 512 машине и опрема 30,000     30,000 

                      

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 2,023,478 140,000 375,926 2,539,404 

    
0602-
0002       ПА 0002 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2,023,478 140,000 375,926 2,539,404 

            
ИЗ СРЕДСТАВА 
САМОДОПРИНОСА         

        292 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 0   0 0 

        293 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 0   0 0 

        294 465 Остале дотације и трансфери         

        295 414 Социјална давања запослених 118,282   0 118,282 

        296 416 Награде и бонуси 0   0 0 

        297 421 Стални трошкови 375,947   24,000 399,947 

        298 422 Трошкови службених путовања 2,168     2,168 

        299 423 Услуге по уговору 1,072,596 140,000 27,000 1,239,596 

        300 424 Специјализоване услуге 0     0 

        301 425 Текуће поправке и одржавање 9,358   29,000 38,358 

        302 426 Материјал 64,127   72,926 137,053 

        303 441 Отплата камата 0     0 

        304 481 
Дотације невладиним 
организацијама 381,000   199,000 580,000 

        305 482 Порези, обавезне таксе и казне 0     0 

        306 483 Новчане казне по решењу судова 0   24,000 24,000 

        307 511 
Кап. изг. и одржавање зграда и 
објеката 0     0 

        308 512 Машине и опрема       0 

                      

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 2,245,259 1,229,572 0 3,474,831 

    
0601-
П004       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 
БОЧАРУ         

    
0601-
П004   309 424 Специјализоване услуге 969,204 1,229,572   2,198,776 

    
0601-
П005       

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ 
У БОЧАРУ         

    
0601-
П005   310 424 Специјализоване услуге 1,276,055     1,276,055 

                      

    0101       
ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 0 0 0 0 

    
0101-
П004       ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ         

    
0101-
П004   311 424 Специјализоване услуге       0 

    
0101-
П005       

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА         

    
0101-
П005   312 424 Специјализоване услуге       0 

    
0101-
П006       

ПРОЈЕКАТ - ИЗРАДА АТАРСКИХ 
ПУТЕВА         

    
0101-
П006   313 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 0 0 0 0 



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                22 
 

    
1201-
П001       

ПРОЈЕКАТ - АДАПТАЦИЈА 
ДВОРЦА БАЈИЋ         

    
1201-
П001   314 424 Специјализоване услуге       0 

                      

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА 
И ОМЛАДИНЕ 0 0 0 0 

    
1301-
П001       

ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА ТРИБИНА У 
БОЧАРУ         

    
1301-
П001   315 424 Специјализоване услуге       0 

           
  12.5         ЈП "ДИРЕКЦИЈА" НОВИ БЕЧЕЈ 31,625,001 0 193,134 31,818,135 

                      

      620     развој заједнице         

    1101       
ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 14,370,917 0 82,500 14,453,417 

    
1101-
0001       

ПА 0001 - СТРАТЕШКО, 
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 13,307,180 0 81,000 13,388,180 

        316 411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 5,590,076     5,590,076 

        317 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 1,000,624     1,000,624 

        318 465 Остале дотације и трансфери 571,924     571,924 

        319 413 Накнаде у натури 0     0 

        320 414 Социјална давања запослених 0   80,000 80,000 

        321 415 Накнаде за запослене 54,932     54,932 

        322 416 Награде и бонуси 0     0 

        323 421 Стални трошкови 727,842   0 727,842 

        324 422 Трошкови службених путовања 3,867     3,867 

        325 423 Услуге по уговору 1,019,088   1,000 1,020,088 

        326 424 Специјализоване услуге 2,877,740     2,877,740 

        327 425 Текуће поправке и одржавање 391,092     391,092 

        328 426 Материјал 601,995     601,995 

        329 482 Порези, обавезне таксе и казне       0 

        330 483 Казне по решењу суда 0     0 

        331 511 
Капитално изградња и одржавање 
зграда и објеката 468,000     468,000 

        332 512 Машине и опрема       0 

        333 515 Нематеријална улагања       0 

           
    

1101-
0002       

ПА 0002 - УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1,063,737 0 1,500 1,065,237 

        334 482 Порези, обавезне таксе и казне 984,167   1,500 985,667 

        335 483 Казне по решењу суда 0     0 

        336 511 
Капитално изградња и одржавање 
зграда и објеката 0     0 

        337 512 Машине и опрема 79,570     79,570 

                      

    0401       
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4,998,103 0 110,634 5,108,737 

    
0401-
0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ 
ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ 
ВРЕДНОСТИ 4,998,103 0 110,634 5,108,737 

        338 424 Специјализоване услуге 4,998,103   110,634 5,108,737 
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    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 0 0 0 0 

    
0601-
0014       

ПА 0014 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ 0 0 0 0 

        339 424 Специјализоване услуге 0     0 

                      

    0701       
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 12,255,981 0 0 12,255,981 

    
0701-
0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈНОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ 1,436,782 0 0 1,436,782 

        340 511 
Капитално изградња и одржавање 
зграда и објеката 1,436,782 0   1,436,782 

    
0701-
0002       ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 10,819,199 0 0 10,819,199 

        341 424 Специјализоване услуге 2,232,523     2,232,523 

        342 425 
Текуће поправке и одржавање 
локалних путева и улица 8,586,676     8,586,676 

                      

  12.6         ЈП "КОМУНАЛАЦ" Нови Бечеј 13,510,680 3,733,847 0 17,244,527 

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ         

                      

    
0601-
0001       ПА 0001 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 5,785,154 0 0 5,785,154 

        343 421 Стални трошкови 3,119,388     3,119,388 

        344 423 Услуге по уговору 404,195     404,195 

        345 425 Текуће поправке и одржавања 1,437,510     1,437,510 

        346 426 материјал 824,061     824,061 

                      

    
0601-
0002       

ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДНИМ ВОДАМА 3,039,650 0 0 3,039,650 

        347 425 Текуће поправке и одржавања 704,998     704,998 

        348 426 материјал 2,334,652     2,334,652 
                      

    
0601-
0008       ПА 0008 - ЈАВНА ХИГИЈЕНА 748,485 0 0 748,485 

        349 423 Услуге по уговору 85,840     85,840 

        350 425 Текуће поправке и одржавања 19,880     19,880 

        351 426 материјал 642,765     642,765 

        352 482 Порези, обавезне таксе и казне 0     0 

                      

    
0601-
0009       

ПА 0009 - УРЕЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 2,069,563 0 0 2,069,563 

        353 426 материјал 2,069,563     2,069,563 

                      

    
0601-
0011       

ПА 0011 - ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 405,318 0 0 405,318 

        354 425 Текуће поправке и одржавања 94,790     94,790 

        355 426 материјал 310,528     310,528 

                      

    
0601-
П006       

ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БУНАРА У НОВОМ БЕЧЕЈУ         

    
0601-
П006   356 511 

Капитално изградња и одржавање 
зграда и објеката 1,462,510 3,733,847   5,196,357 
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  12.7         
ЈКП "КОМПРЕД" Ново 
Милошево 5,645,950 2,559,048 0 8,204,998 

                      

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ         

    
0601-
0001       ПА 0001 - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 2,457,301 0 0 2,457,301 

        357 421 Стални трошкови 1,517,890     1,517,890 

        358 424 Специјализоване услуге 172,539     172,539 

        359 425 Текуће поправке и одржавања 359,030     359,030 

        360 426 материјал 407,842     407,842 

    
0601-
0002       

ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДНИМ ВОДАМА 1,161,075 0 0 1,161,075 

        361 421 Стални трошкови 36,851     36,851 

        362 425 Текуће поправке и одржавања 992,645     992,645 

        363 426 материјал 131,579     131,579 

    
0601-
0008       ПА 0008 - ЈАВНА ХИГИЈЕНА 425,914 0 0 425,914 

        364 424 Специјализоване услуге 148,176     148,176 

        365 425 Текуће поправке и одржавања 7,060     7,060 

        366 426 материјал 270,678     270,678 

    
0601-
0009       

ПА 0009 - УРЕЂЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 644,704 0 0 644,704 

        367 421 Стални трошкови 84,160     84,160 

        368 424 Специјализоване услуге 183,706     183,706 

        369 425 Текуће поправке и одржавања 32,675     32,675 

        370 426 материјал 344,163     344,163 

    
0601-
0011       

ПА 0011 - ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 33,956 0 0 33,956 

        371 425 Текуће поправке и одржавања 33,956     33,956 

    
0601-
П007       

ПРОЈЕКАТ -РЕКОНСТРУКЦИЈА 
БУНАРА У НОВОМ МИЛОШЕВУ         

    
0601-
П007   372 511 

Капитално изградња и одржавање 
зграда и објеката 923,000 2,559,048   3,482,048 

                      

  12.8.         Остала комунална потрошња 27,062,403 1,983,000 0 29,045,403 

                      

           
    1101       

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 2,367,567 1,500,000 0 3,867,567 

    
1101-
0001       

ПА 0001 - СТРАТЕШКО, 
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 2,299,437 1,500,000 0 3,799,437 

        373 424 
Пл.документација и остали 
пројекти 2,299,437 1,500,000   3,799,437 

    
1101-
0002       

ПА 0002 - УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 68,130 0 0 68,130 

        374 424 
Опремање и уређење индустријске 
зоне 68,130     68,130 

    0601       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ 23,597,453 0 0 23,597,453 

    
0601-
0008       ПА 0008 - ЈАВНА ХИГИЈЕНА 1,405,582 0 0 1,405,582 

        375 424 
уклањање лешева домаћих 
животиња и пси луталице 1,405,582     1,405,582 

    
0601-
0010       ПА 0010 - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 11,013,404 0 0 11,013,404 

        376 421 улична расвета-снабдевање 9,640,535     9,640,535 

        377 425 
одржавање уличне расвете и 
објеката 1,372,869     1,372,869 
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0601-
0014       

ПА 0014 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ 11,131,412 0 0 11,131,412 

        378 424 
остали расходи комуналне 
потрошње 6,294,786     6,294,786 

        379 484 решавање ванредне ситуације 0     0 

        380 425 
реконструкција ""СТАРЕ 
ВРАЊЕВАЧКЕ ОПШТИНЕ"" 1,836,626     1,836,626 

        381 511 Куповина објеката  3,000,000     3,000,000 

    
0601-
0011   

381/
1 511 

Капитално одржавање и изградња 
објеката 0     0 

            
ПА 0011 - ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 47,055 0 0 47,055 

        382 425 
Реконструкција капеле "Станковић" 
у Новом Бечеју 9,396     9,396 

        383 511 
Изградња капеле у Новом 
Милошеву  37,659     37,659 

           
    0401       

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         

    
0401-
0001       

ПА 0001 - Управљање заштитом 
животне средине и природних 
вредности 1,097,383 483,000 0 1,580,383 

      430     гориво и енергија         

        384 425 
Утрошак средстава накнаде од 
минералних сировина 1,097,383 483,000   1,580,383 

                      

  12.9.         ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 615,599 0 0 615,599 

                      

    0602       
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ         

    
0601-
0014       

ПА 0014 - ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ 226,919 0 0 226,919 

      320     
Услуге противпож арне 

заштите         

        385 425 
ТЕК.ПОПРАВКЕ И ОДР.ОБЈЕКАТА И 
ОПРЕМЕ ВАТРОГАСНЕ СЛ 226,919     226,919 

                      

            
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДБОСТ 
САОБРАЋАЈА         

    0701       
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА         

    
0701-
0001       

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈНОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ 388,680 0 0 388,680 

      360     

Јавни ред и безбедност 
некласификов. на другом 

месту 0       

        386 423 Услуге по уговору 372,600 0   372,600 

        387 425 Одржавање путева 16,080     16,080 

        
387/

1 512 Куповина опреме 0     0 

                    0 

  
12.1
0.         ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 765,004 0 0 765,004 

                      

    0401       
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   0 0   

      500     заштита животне средине         

    
0401-
0004       

ПА 0004 - Заштита природних 
вредности и унапређење 
подручја са природним 
својствима 765,004 0 0 765,004 

        388 424 

Утрошак средства од накнаде за 
заштиту животне средине у складу 
са законом 269,757 0 0 269,757 

        389 424 Средства за "Парк природе"  495,247     495,247 

            свега раздео 12 114,854,517 9,845,467 2,640,010 127,339,994 
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13           

РАСХОДИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА 

ОД ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ И 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 22,951,070 0 0 22,951,070 

      421     

Радови на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног 

земљишта         

    0101       
ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 2,680,618 0 0 2,680,618 

    
0101-
0003       ПА 0003 - РУРАЛНИ РАЗВОЈ         

    
0101-
0003   390 424 

Спец. услуге према Годишњем 
програму 2,680,618     2,680,618 

    
0101-
0003   391 512 опремање службе 0     0 

    
0101-
П004       ПРОЈЕКАТ - ПОШУМЉАВАЊЕ 494,131 0 0 494,131 

        392 424 Специјализоване услуге  359,228     359,228 

    
0101-
П004   393 426 материјал 134,903     134,903 

    
0101-
П005       

ПРОЈЕКАТ - ОДВОДЊАВАЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА         

    
0101-
П005   394 425 текуће поправке и одржавања 10,000,000     10,000,000 

    
0101-
П006       

ПРОЈЕКАТ -  ИЗРАДА АТАРСКИХ 
ПУТЕВА И ПРОПУСТА         

    
0101-
П006   395 425 текуће поправке и одржавања 8,715,629     8,715,629 

    
0101-
П007       

ПРОЈЕКАТ -  ПОЉОЧУВАРСКА 
СЛУЖБА         

    
0101-
П007   396 424 Специјализоване услуге  1,060,692     1,060,692 

    
0101-
П008       

ПРОЈЕКАТ - КОНТРОЛА 
ПЛОДНОСТИ         

    
0101-
П008   397 424 Специјализоване услуге  0     0 

            Укупно раздео 13 22,951,070 0 0 22,951,070 

                      

14           
РАСХОДИ ДРУГИХ КОРИСНИКА 

ТРЕЗОРА         

            
ПРОГРАМ 3.  ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ         

    
1501-
П001       

ПРОЈЕКАТ - СРЕДСТВА ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ         

        398 465 Остале донације и трансфери     18,892,218 18,892,218 

            Укупно раздео 14 0 0 18,892,218 18,892,218 

            
 

        

            УКУПНИ РАСХОДИ 432,925,220 12,281,029 36,927,445 482,133,694 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                27 
 

Члан 5. 
 
   Текућа резерва за 2015. годину утрошена је за следеће намене: 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-400-80/2015                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 
2. На основу чл. 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 3. 
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), 
Скупштина општина Нови Бечеј је, на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела  

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2016. годину на територији  општине Нови Бечеј.  

Члан 2. 
(1) Констатује се да је на територији општине Нови Бечеј одређено четири зоне за утврђивање пореза на имовину, 

осим на земљиште (грађевинско,пољопривредно и шумско земљиште), према комуналној опремљености и 
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Нови Бечеј, односно 
са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван насеља  и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и 
ЧЕТВРТА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

За грађевинско земљиште одређују се цене по насељеним местима за: Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар. 

КОРИСНИК СРЕДСТАВА ИЗНОС ПОЗИЦИЈА РАЗДЕО 
Програмска 

активност НАМЕНА 

Скупштина општине Нови Бечеј 100.000 2 1 
П0602-ПА0001  

Трошкови превоза 

Општинска управа Нови Бечеј 300.000 45 2 

П0901-ПА0001 

Социјална заштита 

Општинска управа Нови Бечеј 200.000 53 2 
П1502-ПА0002 

Развој туризма 

Заједнички трошкови 60.000 3 63 
П2002-ПА0001 

Трошкови материјала 

СРЦ „ Јединство“ 60.000 9 139 
П1301-ПА0003 

Трошкови материјала 

Школски спорт 300.000 9 143 
П1301-ПА0003 Заједнички трошкови-

школски спорт 

Канцеларија за младе 500.000 11 175,176,177 
П0602-ПА0007 Стални трошкови, 

Tрошкови путовања, 
Услуге по уговору 

Месна заједница Бочар 450.000 12 309 
П0601-ПА0004 Пројекат-Реконструкција 

дела водоводне мреже у 
Бочару 

Остала комунална потрошња 300.000 12 373 
П1101-ПА0001 Трошкови планске 

документације и  
осталих пројеката 

УКУПНО 2.270.000        
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За пољопривредно и шумско земљиште одређено је шест класа на основу квалитета и то: 1 класа, 2 класа, 3 класа, 4 
класа, 5 класа и 6 класа која обухвата сво остало обрадиво пољопривредно земљиште. 
За необрадиво пољопривредно земљиште утврђује се посебна цена. 
 
(2) Просечне цене квадратног метра  непокретности, осим за земљиште (грађевинско, пољопривредно и шумско), 

за  утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Нови Бечеј по зонама износе:  

 
(3) Просечне цене квадратног метра  за грађевинско земљиште, за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину 

на територији општине Нови Бечеј по насељеним местима износи: 
 
 
 
 
 
 
(4) Просечне цене квадратног метра  за пољопривредно и шумско земљиште, за  утврђивање пореза на имовину 

за 2016. годину на територији општине Нови Бечеј по класама износе:  
 

Р.б Непокретности 1 класа 2 класа 3 класа 4 класа 5 класа 6 класа 
1 Обрадивог пољопривредног 

земљишта 
128,00 115,00 100,00 90,00 70,00 60,00 

2 шумског земљишта - - - 202,00 200,00 198,00 
3 Необрадивог 

пољопривредног земљишта  
40,00      

 
 

Члан 3. 
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни /www.novibecej.rs/.  
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Нови Бечеј, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-433-68/2015                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                            Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.  
     
 

 

 

Р.б Непокретности  ПРВА зона ДРУГА зона ТРЕЋА зона ЧЕТВРТА 
зона 

1 станова 51.480,00 41.184,00 30.888,00 20.592,00 
2 кућа за становање 35.480,00 28.384,00 21.288,00 14.192,00 
3 пословних зграда и других 

(надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе 
за обављање делатности 

60.000,00 50.026,00 40.770,00 30.513,00 
 

4 гаража и гаражна места 11.983,00 9.586,00 7.190,00 4.753,00 

  
Непокретности 

 
Нови Бечеј 

 
Ново Милошево 

 
Кумане  

 
Бочар 

1 грађевинског земљишта 463,90 405,92 347,92 231,95 
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3. На основу чл. 6. и 7а и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14 - др. закон)  и члана 35. став 1. тачка 3. 
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), 
Скупштина општина Нови Бечеј је, на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕђИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

У Одлуци  о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији општине 
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 19/2013 и 18/2014), у члану 2. мења се став 2. и гласи: 

 
„ПРВА зона је најопремљенија зона у општине Нови Бечеј, према критеријумима из става 1. овог члана.” 

Члан 2. 
Ову одлуку објавити на интернет страни /www.novibecej.rs/.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нови Бечеј, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-433-67/2015                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                 Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                              Мирјан Јакшић  с.р. 
 
4. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Нови 
Бечеј на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НОВОГ МИЛОШЕВА 
  

Члан 1. 
Израђује се План детаљне регулације обилазнице око Новог  Милошева (у даљем тексту План детаљне 
регулације).  

Члан 2. 
Подручје за које сe израђује предметни план простире се западно од грађевинског подручја насеља Ново 
Милошево и обухвата површину од приближно 213 хектара. 
  

  Члан 3. 
Oквирне границе обухвата плана дефинисане су са 52 тачке, на следећи начин: 
 

• За почетну тачку границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1 дефинисана је 
као четворомеђа парцела број 4152 (улица Кикиндски пут), 143, 9413 и 13034 (канал) 

• Од тачке 1 граница иде у правцу југозапада северном међном линијом парцеле број 4152 
у дужини од око 335м до тачке број 2 – тромеђе парцела број 143, 4152 и 4166 (пут у 
продужетку улице Драге Станаћев) 

• Од тачке број 2 граница пресеца пут (парцела број 4166) у дужини од око 13м до тачке 3 
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– тромеђа парцела број 141, 4166 и 4152 
• Од тачке 3 граница скреће ка северозападу источном међном линијом парцеле број 141 у 

дужини од око 95м до тачке број 4 – тромеђе парцела 141, 135 и 4166 
• Од тачке 4 граница скреће ка северу источном међном линијом парцеле 135 у дужини од 

око 15м до тачке 5 – североисточне међне тачке парцеле 135 
• Од тачке 5 граница скреће ка северозападу северном међном линијом парцеле број 135 у 

дужини од  око 32м до тачке 6 – тромеђе парцела 4166, 135 и 4167 (улица Уска) 
• Од тачке 6 граница сече пут (парцела број 4166) у дужини од око 25м и иде до тачке 7 – 

тромеђа парцела 9432, 9429 и 4166 
• Од тачке 7 граница сече парцелу број 9432 у дужини од око 39м до тачке број 8 – 

североисточна тачка међе парцеле број 9430 
• Од тачке 8 граница сече парцеле 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9439 и 9440 у 

укупној дужини од око 315м до тачке број 9 – тромеђе парцела 9440, 4204 (улица 
Партизанска) и 13544 (пољски пут) 

• Од тачке 9 граница сече парцелу број 4204 у дужини од око 24м до тачке 10 – 
североисточне тачке међе парцеле број 4/1 

• Од тачке 10 граница прати северну међу парцеле 4/1 у дужини од око 26м до тачке број 
11 – тромеђа парцела број 4/1, 4192 (улица Аркадија Попов) и 4204 (улица Партизанска) 

• Од тачке 11 граница иде у правцу северозапада и сече парцелу 4192 у приближној 
дужини од 62м до тачке 12 – североисточне међне тачке парцеле број 1 

• Од тачке 12 граница је подударна са северном међном линијом парцела број 1 и 3 у 
дужини од око 60м до тачке број 13 – тромеђа парцела број 3, 4144 (канал) и 4192 

• Од тачке 13 граница сече канал (парц. бр. 4144) у дужини од око 14м до тачке број 14 – 
тромеђа парцела 13410 (пут), 6756/1 и 4144 

• Од тачке 14 граница је подударна са јужном међном линијом парцеле број 13410 у дужини 
од око 370м до тачке број 15 – тромеђе парцела 6696, 13410 и 13394 (пољски пут) 

• Од тачке 15 граница скреће ка југозападу и сече парцеле 13394 (пољски пут), 6695, 13039 
(канал) и 6694/1 у укупној дужини од око 1070м до тачке број 16 – северозападна тачка 
међе парцеле 6694/2  

• Од тачке 16 граница се ломи и сече парцеле 6694/1, 13319 (пољски пут), 6818/1, 13038 
(канал) и 6821 до тачке број 17 која се налази у продужетку јужне међе парцеле број 
6820 на одстојању од око 400м мерено од југозападне тачке међе 

• Од тачке 17 граница се ломи и сече парцеле 6821, 13391 (пољски пут), 6894, 13039 
(канал), 6893 у укупној дужини од око 1800м и долази до тачке 18 која се налази на 
северној међној линији парцеле број 13415 (пољски пут), на одстојању од око 95м мерено 
од тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040 

• Од тачке 18 граница сече пољски пут број 13415 и парцелу број 7101 у дужини од око 
360м до тачке број 19, која се налази на продужетку правца јужне међне линије парцеле 
број 13439, на одстојању од око 120м мерено од тромеђе парцела 7125, 13439 и 13937 

• Од тачке 19 граница је кружни лук полупречника од око 390м и скреће ка југоистоку 
секући при том парцеле број 7101, 13037 (канал) и 7100 до тачке 20 која се налази на 
западној међној линији парцеле број 13113 (канал) на растојању од око 295м од границе 
путног појаса парцеле 13430  

• Од тачке 20 граница иде ка југоистоку и сече парцеле број 13113 (канал), 7099, 13117 
(канал), 7098, 13116 (канал) и 6948 у укупној дужини од око 962м до тачке 21 на северној 
међи парцеле број 13430 (пут) 

• Од тачке 21 граница иде међном линијом парцела 13430 и 6948 у дужини од око 65м до 
тачке број 22 – тромеђе парцела 13430, 6948 и 13417 (пољски пут) 

• У тачки 22 граница скреће ка југозападу и сече пут (парц. бр. 13430) у дужини од око 28м 
и долази до тачке 23 – тромеђе парцела број 13430, 8878 и 13421 (пољски пут) 

• Од тачке 23 граница иде јужном међном линијом парцеле број 13421 у дужини од око 40м 
до тачке број 24 

• Од тачке 24 граница се ломи ка југоистоку и сече парцеле број 8878, 13102 (канал), 13536 
(пољски пут), 8197 и 13537 (пољски пут) у дужини од око 176м до тачке број 25 – тромеђе 
парцела 8918, 3818 и 13537  

• Од тачке 25 граница продужава источном међном линијом парцеле 8918 у дужини од око 
64м до тачке број 26 – четворомеђе парцела 4184/1 (улица Новобечејски пут), 13538 
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(магистрални пут број 3 Нови Бечеј – Ново Милошево), 8918 и 3817 
• Од тачке 26 граница се ломи ка југозападу и прати северну међну линију парцеле број 

13538 у дужини од око 60м до тачке број 27 
• У тачки 27 граница скреће ка северозападу и сече парцеле број 8919, 13537, 8917, 13536, 

13102 и 8878 у дужини од око 246м до тачке број 28 – тромеђе парцела број 8879, 8878 и 
13421 

• Од тачке 28 граница скреће и сече парцеле број 13421 и 8877 у дужини од око 180м до 
тачке број 29 – тромеђе парцела број 8877, 13118 (канал) и 13430 

• Од тачке 29 граница сече парцеле 13430, 7098, 13117, 7099, 13113, 7100, 13037 и 7101 у 
укупној дужини од око 1150м до тачке број 30 – североисточна тачка међе парцеле број 
13047  

• Од тачке 30 граница иде северном границом парц. бр. 13047 (канал) у дужини од око 63м 
до тачке број 31 – тромеђе парцела 13047, 7104 и 7101 

• У тачки 31 граница скреће ка североистоку и поклапа се са источном међном линијом 
парцеле број 7104 у дужини од око 280м до тачке број 32 

• У тачки 32 граница скреће ка северозападу пратећи северну међну линију парцеле број 
7104 у дужини од око 48м до тачке број 33 – тромеђе парцела 7101, 7104 и 13040 (канал) 

• Од тачке 33 граница скреће ка североистоку пратећи источну границу парцеле број 13040 
у дужини од око 283м до тачке број 34 која се налази на продужетку правца јужне међне 
линије парцеле број 13439 

• Од тачке 34 граница сече парцеле 7101 и 13415 у дужини од око 375м  до тачке број 35 
која се налази на северној међној линији парц. 13415 на одстојању од око 33м мерено од 
тромеђе парцела 13415, 13040 и 6893 

• Од тачке 35 граница сече парцелу 6893 у дужини од око 400м до тачке број 36 која се 
налази на источној међи парцеле број 13040, на одстојању од око 390м мерено од 
тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040  

• Од тачке 36 граница се поклапа са источном међом парцеле број 13040 (канал) у дужини 
од око 130м до тачке број 37 

• Од тачке 37 граница сече парц. бр. 6893 у дужини од око 590м до тачке 38 која је крајња 
источна тачка парц. бр. 6892 (канал) 

• Од тачке 38 граница сече парцеле број 6893, 13389 и 6823 у укупној дужини од 745м до 
тачке 39 која је југозападна тачка међе парцеле број 6824 

• Од тачке 39 граница сече парцеле 6824 и 13319 у дужини од око 390м до тачке број 40 
која се налази на северној међи парцеле 13319 на одстојању од око 66м мерено од 
тромеђе парцела 13319, 13395 и 6694/1 

• У тачки 40 граница скреће ка североистоку и сече парцелу 6694/1 у дужини од око 580м 
до тачке број 41 која се налази на јужној међи парцеле број 13395 и на одстојању од око 
640м од тромеђе парцела 13319, 13395 и 6694/1 

• Од тачке 41 граница сече парцелу 6694/1 у дужини од око 695м до тачке 42 која је 
југозападна међна тачка парцеле број 6693 

• Од тачке 42 граница прати јужне међе парцела 6693, 6691, 6689, 6687, 6685 и 6683 у 
укупној дужини од око 125м до тачке број 43 

• Од тачке 43 граница сече парцелу број 6694/1 у дужини од око 105м до тачке 44 која је 
југозападна међна тачка парц. 6681 

• Од тачке 44 граница се поклапа са јужном међом парцела 6681, 6679 и 6677 у укупној 
дужини од око 70м до тачке 45 која је југоисточна међна тачка парцеле број 6677 

• Од тачке 45 граница продужава ка истоку и сече парцеле 6694/1, 13039 и 6695 у укупној 
дужини од око 328м до тачке 46 – југозападна тачка међе парц. 6619 

• Од тачке 46 граница иде јужним међним линијама парц. 6619, 6617, 6615, 6613 и 6611 у 
укупној дужини од око 108м до тачке бр. 47 – тромеђе парц. 6611, 6695 и  13410 

• Од тачке 47 граница сече парц. 13410, 6609 и 13405 (пољски пут) у дужини од око 205м 
до тачке бр. 48 – тромеђе парц. бр. 13405, 6582 и 6583 

• Од тачке 48 граница скреће ка југоистоку и сече парц. 6582, 6581, 6580, 13404 (пољски 
пут) и 13028 (канал) у укупној дужини од око 310м до тачке бр. 49 – тромеђе парцела бр. 
6563/1, 13028 и 13033/1 

• Од тачке 49 граница иде јужном међном линијом парц. 13033/1 у дужини од око 104м до 
тачке 50 – тромеђе парцела 6563/1, 13033/1 и 13408 (локални пут Бочар – Ново 
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Милошево) 
• Од тачке 50 граница пресеца парц. бр. 13408 у дужини од око 26м до тачке 51 – тромеђе 

парц. 13408, 13033/2 и 9441 
• Од тачке 51 граница пресеца парц. 9441, 9442, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 

9454/2, 9455, 9456, 9457, 9459, 13544 (пољски пут), 9426, 9425, 9424, 9423, 9422, 9421, 
9420, 9419, 9418, 9417, 9416, 9415, 9414, 9413 у укупној дужини од око 743м до тачке 52  

• Од тачке 52 граница иде међном линијом парц. 9413 и 3034 у дужини од око 60м до тачке 
1 која је почетна тачка овог описа    

  

1) Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак 
потребних подлога за план 

 

  
Услови и смернице из Просторног плана Републике Србије 
 
Саобраћај:  
 
Путна мрежа: У периоду после 2014. године, планска решења у области путног саобраћаја која се 
односе на територију општине Нови Бечеј су активности на путном правцу Сомбор (веза са 
Мађарском и Хрватском) – Врбас (веза са коридором Хб) – Кикинда ( веза са Румунијом) (Р-101, М-3-
сада државни пут IБ реда бр. 15). 
 
Услови и смернице из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 
 
У делу путног саобраћаја до 2015. године предвиђене су активности на реализацији (пројектовање 
и  изградња) обилазница око сегмената постојећих путних праваца: ДП бр.3 око Новог Бечеја и 
Новог Милошева и ДП бр. 113 око Кумана.  
У периоду после 2015. године, а у правцу остваривања циљева просторног развоја АП Војводине, 
планска решења у области путног саобраћаја на територији општине Нови Бечеј су активности на: 
путном правцу Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) – Врбас (веза са коридором Xб) - Кикинда 
(веза са Румунијом) (Р-101, М-3-сада државни пут IБ реда бр. 15). 
  
Услови и смернице из Просторног плана општине Нови Бечеј 
 
Путни саобраћај је основни вид саобраћаја који омогућује комуникацију општине Нови Бечеј са 
окружењем и субрегионима. 
 
Основни саобраћајни капацитет овог простора у домену путног саобраћаја је државни пут I реда бр. 
3 (сада државни пут IБ реда бр. 15), граница Хрватске (Богојево) – Оџаци – Кула – Врбас – Србобран 
– Бечеј – Нови Бечеј – Кикинда – граница Румуније (Наково). Овај путни капацитет са дијаметралним 
пружањем запад-исток је основни носилац и апсорбер свих како транзитних (из правца 
макрорегионалног центра Новог Сада и регионалног центра Суботице преко ДП бр. 22 Е-75 – петља 
Србобран), тако и изворно-циљних, који настају у оквиру општинског простора и простора суседних 
општина (Бечеј, Србобран, Кикинда). 
 
Саобраћајни капацитети – државни путеви М-3 (сада државни пут IБ реда бр. 15), Р-113 и Р-114, дуж 
својих траса кроз територију општине Нови Бечеј у постојећем стању пролазе кроз урбане просторе 
насеља. Пролазак транзита дуж ових државних путева кроз насеља Општине ремети мирне унутар 
насељске токове и нарушава урбане насељске функције и битно утиче на нарушавање еколошких 
параметара у оквиру насеља, па је предвиђено измештање ових праваца ван насеља (обилазнице). 
 
Основно стратешко опредељење у домену друмске инфраструктуре за плански хоризонт било би 
изградња саобраћајног капацитета, сегмента обилазнице државног пута I реда бр. 3 око Новог 
Бечеја. Са овим новим путним капацитетом, уз утврђивање трасе сегмената ДП I реда бр. 3 око Новог 
Милошева и ДП II реда бр. 114 око Кумана, који нису важни само за простор Општине, већ су 
значајни за целокупни средњебанатски регион и АП Војводину, побољшао би се ниво и комфор 
повезаности овог простора са окружењем и иницирао привредни развој. У концепту сагледавања 



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                33 
 

могућих траса нових путних капацитета (око насеља) анализиране су варијанте и предложена 
решења су она која се лако могу реализовати (уз максимално коришћење постојеће изграђености – 
деоница ван насеља) и која неће драстично повећати трајекторије путовања и експлоатационе 
трошкове. 
 
Кроз наведена стратешка опредељења у области путног саобраћаја реализоваће се и стратешки 
циљеви из области заштите животне средине и одрживог развоја кроз елиминацију транзита ван 
урбаног простора, односно елиминацију неодговарајућих техничких елемената путева кроз насеља и 
минимизирање негативних утицаја на животну средину. 
 
ПОТРЕБНЕ ПОДЛОГЕ:  
 
За потребе израде Плана детаљне регулације потребне су следеће подлоге: 
 

• копија плана катастарских парцела у оквиру граница обухваћеног подручја, коју је 
потребно прибавити од Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Нови Бечеј, 

• геореференциран катастарски план обухвата планског подручја у дигиталном облику, 
који је прибављен од Републичког геодетског завода, Службе за катастар 
непокретности Нови Бечеј, 

• катастарско-топографски план обухваћеног подручја који је потребно прибавити од 
овлашћеног геодетског предузећа. 

 
 

 

2) Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске 
документације 

 

 

 У погледу просторног развоја дугорочна визија општине Нови Бечеј је да буде: 
 
одрживог економског раста и конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, 
инфраструктурно опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног 
природног и културног наслеђа, квалитетне животне средине, и функционално 
интегрисана у окружење. 
 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи циљеви развоја и уређења простора подручја општине Нови Бечеј су: 

• одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним 
потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним 
потребама економског и социјалног развоја; 

• унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, инвестирањем 
у изградњу, обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем 
и унапређењем природног и културног наслеђа, развојем малих и средњих предузећа, 
туризма и других привредних активности; 

• унапређење регионалне и прекограничне сарадње. 
  

3) Визија и циљ израде плана  
 

 Циљ израде Плана детаљне регулације око Новог Милошева јесте доношење одговарајућег планског 
документа као основа за уређење и изградњу предметног подручја, ради остварења позитивних 
исхода реализације планираног садржаја - побољшње нивоа и комфора повезаности општине са 
окружењем и иницирање привредног развоја, као и остварење стратешких циљева из области 
заштите животне средине и одрживог развоја кроз елиминацију транзита ван урбаног простора, 
односно елиминацију неодговарајућих техничких елемената путева кроз насеља и минимизирање 
негативних утицаја на животну средину. 
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Визија будућег стања које би настало реализацијом планиране обилазнице јесте да Ново Милошево 
буде: 
 

• просторно-функционално интегрисано и трансгранично повезано са окружењем; 
• унапређене саобраћајне приступачности, 
• унапређене безбедности у саобраћају, 
• бољег сатања животне средине, 
• на вишем ниву економског развоја, 
• побољшаног демографског стања, 
• повећане конкурентности и ефикасности. 

  

4) Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и 
коришћења земљишта 

 

  
У сврху остварења планских решења, као полазне основе за уређење простора постављени су 
следећи општи циљеви: 
 

• дефинисање просторног решења у складу са планираном наменом простора, 
• дефинисање инфраструктурног коридора, 
• одређивање и заштита простора од општег интереса, 
• постављање правила просторног уређења и изградње, 
• утврђивање критеријума коришћења и заштите природних ресурса и историјског наслеђа, као 

и заштите животне средине, 
• поштовање стечених урбанистичких обавеза. 

 
Предлог намене површина у обухвату плана 
 
Површина обухваћена планом детаљне регуалције имаће само једну намену - коридор обилазнице 
државног пута IБ реда бр. 15 око Новог Милошева. 
 

Члан 4. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови Бечеј и од других нивоа 
власти. 
 
Рок за израду  Плана детаљне регулације је до 270 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.   
 

Члан 5. 
Рани јавни увид и јавни увид Плана детаљне регулације вршиће се  путем излагања текстуалног и графичког дела 
плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом  
Бечеју.  

 
Члан 6. 

Истовремено са Планом доноси се и Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  

Члан 7. 
План детаљне регулације израдиће се у 4 примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
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Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о  изради  плана  детаљне  регулације обилазнице  
око  Новог  Милошева („Службеном листу општине Нови Бечеј“ број 2/2010). 
 
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Графички приказ граница и обухвата планског подручја”. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-350-31/2015                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015.године                                                                                Скупштине општине 
Нови   Бечеј                                                                                                  Мирјан  Јакшић с.р. 

5. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Нови 
Бечеј на 33. седници одржаној дана  19.11.2015.. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО 
  

Члан 1. 
Израђује се План детаљне регулације туристичке дестинације Ново Милошево (у даљем тексту План детаљне 
регулације).  
 

Члан 2. 
Подручје за које сe израђује предметни план наслања се на југозападни део грађевинског подручја насеља Ново 
Милошево и обухвата површину од приближно 420 хектара. 
 

Члан 3. 
Оквирне границе обухвата плана дефинисане су са 45 тачака, на следећи начин: 
 

• За почетну тачку границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1 дефинисана је као тромеђа 
парцела број 4238 (улица Вашарска), 2761 и 6904 

• Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока, јужном међном линијом парцеле број 4238 (улица 
Вашарска) у дужини од око 140м до тачке број 2, која је дефинисана као тромеђа парцела 2749, 4238 и 
4203 (улица Вашарска) 

• Након тачке број 2 граница пресеца парцелу 4203 у дужини од око 21м и долази до тачке број 3, 
дефинисане као тромеђа парцела 4203, 4239/1 (улица Вашарска) и 2747 

• Од тачке број 3 граница обухвата се поклапа са јужном страном парцеле 4239/1 у дужини од око 174м, 
те долази до тачке број 4, дефинисане као тромеђа парцела 4239/9, 4239/1 и 4144/1 (канал). 

• Након тога, граница пресеца парцелу 4144/1 у дужини од око 14м те долази до тачке број 5, 
дефинисане као тромеђа парцела 4144/1, 4240 (улица Соње Маринковић) и 4144/2 

• Од тачке број 5 граница је подударна са јужном међном линијом парцеле број 4240 у дужини од око 
205м, до тачке број 6, тромеђе парцела 4240, 4199 (улица 1. Маја) и 2710/1. 

• После тога, граница пресеца парцелу 4199 (улицу 1 маја), дужином од око 22м и долази до тачке број 
7, која је тромеђа парцела број 4199, 4240 и 2708. 

• Затим, граница се поклапа са јужном међном линијом парцеле број 4240 у дужини од око 190м, те 
долази до тачке број 8 – тромеђе парцела 4240, 4187 (улица Попов Аркадија) и 2647 

• Од тачке број 8, граница пресеца парцелу 4187 (улица Попов Аркадија) дужином од око 24м те долази 
до тачке број 9 која је тромеђа парцела 4187, 4241 (улица Соње Маринковић) и 2645. 

• Након тачке број 9 граница иде јужном међном линијом парцеле 4241 у дужини од 190м до тачке број 
10, која је тромеђа парцела 4241, 4149 (улица Маршала Тита) и 

2584. 
• Од тачке 10, граница пресеца парцелу 4149 (улица Маршала Тита) у дужини од око 27м, те долази до 

тачке 11, која је тромеђа парцела 4149, 4242 (улица Соње Маринковић) и 2582 
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• После тачке број 11, граница се поклапа са јужном међном линијом парцеле 4242 у дужини од око 
230м, ре долази до тачке број 12, дефинисане као тромеђа парцела број 4242, 4176 (улица Ђорђа 
Јоановића) и 2523 

• Од тачке број 12, граница пресеца парцелу 4176 (улица Ђорђа Јоановића) у дужини од око 23м, те 
долази до тачке број 13, тромеђе парцела број 4176, 4242 и 2521. 

• Након тачке број 13, граница је подударна са јужном међном линијом парцеле број 4242 у дужини од 
око 114м, те долази у тачку 14, која је тромеђа парцела 4242, 4179 (улица Бранка Радичевића), и 2467. 

• У тачки 14 граница скреће у правцу југозапада и поклапа се са западном међном линијом парцеле 4179 
у дужини од око 305м, те долази у тачку 15 – тромеђу парцела 4179, 4244 (улица Светозара 
Марковића) и 2493/1 

• Након тачке број 15 граница пресеца улици Светозара Марковића - парц.бр. 4244 у дужини од око 22м 
те долази до тачке број 16, тромеђе парцела 4244, 4178 (улица Бранка Радичевића) и 2919 

• Од тачке 16 граница се поклапа са западном међном линијом парцеле 4178 у дужини од око 266м до 
тачке број 17, тромеђе парцела 4178, 4249 (улица Косовска) и 2958 

• После тачке 17 граница пресеца улицу Косовска – парц. бр. 4249 у дужини од око 19м, те долази до 
тачке број 18 – тромеђе парцела 4249, 4178, и 3065 

• Затм, од тачке број 18 граница наставља западном међном линијом парцеле 4178 у дужини од око 
286м до тачке број 19 – тромеђе парцела број 4178, 4252 (ул. Марка Орешковића) и 3284. 

• Од тачке 19 граница пресеца улицу Марка Орешковића (парц. бр. 4252) у дужини од око 19м и долази 
до тачке број 20 – тромеђе парцела 4252, 4178 и 3284 

• Од тачке 20 граница се поклапа са западном међном линијом парцеле број 4178 у дужини од око 267м 
до тачке број 21, тромеђе парцела 4178, 4256 (улица Братства јединства) и 3305/1 

• Од тачке број 21 граница пресеца улицу Братства јединства (парц. бр. 4256) у дужини од око 22м до 
тачке број 22 – тромеђа парцела 4178, 4256 и 3414 

• Од тачке 22 граница иде западном међном линијом парцеле број 4178 у дужини од око 167м до тачке 
23 – тромеђа парцела број 4178, 3475 и 4258 (улица Бориса Кидрича) 

• Од тачке 23 граница пресеца улицу Бориса Кидрича (парц. бр. 4258) у дужини од око 19м те долази до 
тачке 24, тромеђе парцела 4178, 3477 и 4258 

• У тачки 24 граница скреће ка северозападу пратећи јужну међну линију парцеле број 4258 у дужини од 
око 115м до тачке 25, тромеђе парцела 4258, 3485 и 4181 (улица Штросмајерова) 

• Од тачке 25 граница пресеца улицу Штросмајерову (парц. бр. 4181) у дужини од око 9м те долази у 
тачку 26, тромеђу парцела 4258, 3578 и 4181 

• Од тачке 26 граница скреће у правцу југозапада и подударна је са западном међном линијом улице 
Штросмајерове у дужини од око 370м и долази до тачке број 27, тромеђе парцела 4181, 4260 (улица 
Серво Михаља) и 3521 

• У тачки 27 граница се ломи у правцу северозапада и поклапа се са северном међном линијом парцеле 
број 4260 у дужини од око 126м до тачке број 28 – тромеђе парцела 4260, 4182 (улица Јована 
Поповића) и 3523 

• Од тачке 28 граница пресеца улицу Јована Поповића (парцела 4182) у дужини од око 19м и долази до 
тачке број 29 – тромеђе парцела 4182, 4259 (улица Серво Михаља) и 3664 

• Од тачке 29 граница иде северном међном линијом парцеле 4259 у дужини од око 141м до тачке број 
30 – четворомеђе парцела 3666, 4259, 4184/1 (улица Новобечејски пут) и 4149 (улица Маршала Тита) 

• Од тачке 30 граница скреће ка југозападу и пресеца улицу Серво Михаља међном линијом парцела 
4259 и 4184/1 у дужини од око 18м те долази до тачке 31 – четворомеђе парцела 4184/1, 4259, 3832 и 
4183 (улица Железничка) 

• Од тачке 31 граница се поклапа са источном међном линијом парцеле 4183 у дужини од око 35м до 
тачке 32 – тромеђе парцела 4183, 3834 и 3842 

• Од тачке 32 граница скреће ка западу и сече парцеле 4183 и 8959/1 у дужини од око 57м и иде до 
североисточне међне тачке парцеле 8959/2 - тачке 33  

• Од тачке 33 граница иде северном међном линијом парцела 8959/1 и 8959/2 у дужини од око 118м до 
тачке 34 – четворомеђе парцела 4184/1, 4184/2, 8959/1 и 8959/2 

• Од тачке 34 граница скреће ка југозападу и прати јужну међну линију парцела 4184/1 и 4184/2 у 
дужини од око 620м до тачке 35 – тромеђе парцела број 4184/1, 8953/3 и 13538 (магистрлни пут број 3 
Нови Бечеј – Ново Милошево) 

• У тачки 35 граница скреће ка северозападу међном линијом парцела 4184/1 и 13538 у дужини од око 
50м до тачке 36 – четворомеђе парцела 4184/1, 13538, 8918 и 3817 
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• Од тачке 36 граница иде источном међном линијом парцела број 8918 у дужини од око 64м до тачке 
број 37 – тромеђе парцела 8918, 3818 и 13537 (пољски пут) 

• Од тачке 37 граница продужава истим правцем пресецајући парцеле 13537, 8917, 13536 (пољски пут), 
13102 (канал) и 8878 у дужини од око 176м до тачке 38 

• У тачки 38 граница скреће ка североистоку и поклапа се са јужном међном линијом парцеле број 13421 
(пољски пут) у дужини од око 40м до тачке 39 – тромеђа парцела 8878, 13421 и 13430 (пут) 

• Од тачке 39 граница пресеца парцелу 13430 у дужини од око 28м и долази до тачке 40 – тромеђе 
парцела 13430, 6948 и 13417 (пољски пут) 

• Од тачке 40 граница скреће ка северозападу и иде међном линијом парцела 13430 и 6948 у дужини од 
око 65м до тачке 41 

• Од тачке 41 граница сече парцеле 6948, 13116 (канал), 7098, 13117 (канал), 7099 и 13113 (канал) те 
долази до тачке 42, која се налази на западној међној линији парцеле број 13113, на растојању око 
295м од границе путног појаса парцеле 13430  

• Од тачке 42 граница је кружни лук полупречника око 390м и скреће ка североистоку секући при томе 
парцеле број 7100, 13037 (канал) и 7101 до тачке 43, која се налази на продужетку правца јужне 
међне линије парцеле број 13439, на одстојању од 120м мереном од тромеђе парцела 7125, 13439 и 
13937 

• Од тачке 43 граница иде ка североистоку у дужини од око 360м  секући парцеле 7101 и 13415 (пољски 
пут) до тачке 44 која се налази на северној међној линији парцеле број 13415 на одстојању од око 95м 
мерено од тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040 

• Од  тачке 44 граница сече парцеле 6893, 13039 (канал), 6894, 13038 (канал), 6896, 6898, 13037 
(канал), 6905/2 и 6904 у укупној дужини од око 1490м до тачке 45 – југозападна међна тачка парцеле 
2762 

• Од тачке 45 граница се ломи ка северу и иде западном међном линијом парцела 2762 и 2761 у дужини 
од око 57м те долази до тачке број 1 која је и почетна тачка описа ове границе 

 
1) Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и 

списак потребних подлога за план 
 

 

Услови и смернице из Просторног плана Републике Србије 
 
Подземне воде: у овој области неопходно је планско и одрживо коришћење подземних вода уз адекватне мере 
заштите, као извора геотермалне енергије и за унапређење „wellness resort” и бањског туризма. 
 
Туризам: „Wellness resort” и Бања у Новом Милошеву (wellness/рекреативни туризам) спадају у групу бањских 
туристичких места од националног значаја. Основни циљ развоја туризма је просторно-еколошка подршка 
остваривању концепта одрживог развоја туризма. 
 
Услови и смернице из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 
 
Ново Милошево је потенцијални бањски капацитет локалног, регионалног и националног статуса. Оваква 
категоризација упућује у првом реду на обим и структуру активности које је потребно предузети да би се 
предложени статус реализовао: међународни и национални ниво: подизање квалитета услуга (здравствено 
лечилишних, смештајних, пратећих) и увођење широке понуде различитих Wellness програма у складу са 
европским стандардима; регионални, локални: подизање квалитета услуга (здравствено лечилишних, смештајних, 
пратећих) у складу са домаћим законодавством и стандардима, проширење понуде капацитета са регионалним 
статусом одговарајућим wellness програмима у складу са захтевима регионалног тржишта; локални: обезбеђење 
услова за здравствено-лечилишни третман и смештај корисника ових услуга.  
 
Услови и смернице из Просторног плана општине Нови Бечеј 
 
Просторним планом општине Нови Бечеј комплекс „wellness resort”-а дефинисан је као грађевинско земљиште ван 
грађевинских подручја насеља. 
 
Комплекс „wellness resort”-а представљаће потпуно нов садржај на подручју општине Нови Бечеј, а планирано је 
да се формира на локацији југозападно од Новог Милошева. Коришћењем природних (геотермална вода) и 
створених потенцијала (комплекс дворца Карачоњи), уз изградњу одговарајућих садржаја и потребне 
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инфраструктуре, овај комплекс би могао у будућности постати својеврстан спортско-рекреациони, здравствено-
рехабилитациони и туристички центар, који би осим локалних корисника, привукао и посетиоце из ширег региона. 
 
Поред основних садржаја „wellness resort”-а, који ће бити дефинисани планом детаљне регулације, комплекс ће 
садржати и одговарајуће угоститељске капацитете за пружање услуга смештаја и исхране корисника и посетилаца 
(хотели, ресторани...), као и других централних садржаја (пословни простор, услужне делатности и сл). Такође, 
неопходно је изградити и уредити саобраћајнице, паркинге, јавне зелене површине, шеталишта, дечија 
игралишта, терене за рекреацију и друге пратеће садржаје. 
 
ПОТРЕБНЕ ПОДЛОГЕ:  
 
За потребе израде Плана детаљне регулације потребне су следеће подлоге: 
 

• копија плана катастарских парцела у оквиру граница обухваћеног подручја, коју је потребно 
прибавити од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј, 

• геореференциран катастарски план обухвата планског подручја у дигиталном облику, који је 
прибављен од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј, 

• катастарско-топографски план обухваћеног подручја који је потребно прибавити од овлашћеног 
геодетског предузећа. 

 
2) Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације 
 
У погледу просторног развоја дугорочна визија општине Нови Бечеј је да буде: 
 
одрживог економског раста и конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, инфраструктурно 
опремљена и саобраћајно приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, 
квалитетне животне средине, и функционално интегрисана у окружење. 
 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи циљеви развоја и уређења простора подручја општине Нови Бечеј су: 

• одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и 
ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног 
развоја; 

• унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, инвестирањем у изградњу, 
обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем 
природног и културног наслеђа, развојем малих и средњих предузећа, туризма и других привредних 
активности; 

• унапређење регионалне и прекограничне сарадње. 
 
3) Визија и циљ израде плана 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације туристичке дестинације Ново Милошево јесте доношење одговарајућег 
планског документа као основа за уређење и изградњу предметног подручја, ради остварења позитивних исхода 
реализације планираних садржаја -  привлачењa и покретања даљег развоја насеља Ново Милошево. Цео 
пројекат биће у основи заснован на коришћењу термалне воде. 
 
Визија будућег стања које би настало реализацијом планираних садржаја јесте да Ново Милошево буде: 
 

• на вишем ниву економског развоја, 
• очуваног и одрживо уређеног и искоришћеног културног и историјског наслеђа, 
• побољшаног демографског стања, 
• повећане конкурентности и ефикасности. 

 
4) Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и коришћења 

земљишта 
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У сврху остварења планских решења, као полазне основе за уређење простора постављени су следећи општи 
циљеви: 
 

• дефинисање просторног решења у складу са планираном наменом простора, 
• одређивање и заштита простора од општег интереса, 
• постављање правила просторног уређења и изградње, 
• утврђивање критеријума коришћења и заштите природних ресурса и историјског наслеђа, као и заштите 

животне средине, 
• дефинисање инфраструктурних коридора, 
• оживљавање неуређеног и неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
• поштовање стечених урбанистичких обавеза. 

 
Предлог намене површина и урбанистичких целина и зона у обухвату плана 
 
Предметно подручје намењује се за изградњу садржаја „wellness resort”-а са следећим урбанистичким целинама и 
зонама: 
 
- (целина 1) – подручје комплекса „wellness resort”-а у оквиру које се планира више зона:  здравствено-

рехабилитациона, спортско-рекреациона и угоститељска; 
- (целина 2) – подручје унутрашње туристичке зоне насеља која обухвата постојећу зону становања насеља 

Ново Милошево. 
 

Члан 4. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови Бечеј и од других нивоа 
власти. 
 
Рок за израду  Плана детаљне регулације је до 270 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.   

 
Члан 5. 

Рани јавни увид и јавни увид  Плана детаљне регулације вршиће се  путем излагања текстуалног и графичког 
дела плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8. у Новом Бечеју.  
 

Члан 6. 
Истовремено са Планом доноси се и Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  
 

Члан 7. 
План детаљне регулације израдиће се у 4 примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику. 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
Даном  ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о  изради  плана  детаљне  регулације туристичке 
дестинације  Ново  Милошево („Службеном листу општине Нови Бечеј“ број 2/2010). 
 
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Графички приказ граница и обухвата планског подручја”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-350-32/2015                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015.године                                                                                                   Скупштине општине 
Нови   Бечеј                                                                                                                      Мирјан  Јакшић с.р. 
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6. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 
145/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 
02.11.2015.г., Скупштина општине Нови Бечеј на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Члан 1.  
Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Нови Бечеј. 
 

Члан 2. 
1) Оквирне границе обухвата планског документа са описом:  
Подручје за које  сe   израђује   предметни план је одређен површинама територија целих катастарских општина 
административне општине Нови Бечеј, укупне површине 60860,00 хектара. Општина Нови Бечеј се састоји од 
четири катастарске општине: К.О. Нови Бечеј, К.О. Ново Милошево, К.О. Кумане и К.О. Бочар. 
 

 

2) Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и списак потребних 
подлога за план:  
 Плански основ за израду Измена и допуна Плана је усвојени Просторни план општине Нови Бечеј. 
На основу анализираног стања и откривених неповољности у досадашњој примени Просторног плана, а на 
основу постављених и усвојених циљева и потреба просторног развоја општине, потреба даљњег развоја, као и 
на основу нових Закона и Уредби, неопходно је приступити изменама и допунама Просторног плана општине 
Нови Бечеј. 
 

 

ПОТРЕБНЕ ПОДЛОГЕ:  
 
За потребе израде Измена и допуна просторног плана општине Нови Бечеј потребне су следеће подлоге: 

• геореференциран катастарски план општине Нови Бечеј у дигиталном облику, који је прибављен 
од Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј, 

 
3) Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске документације 
 
Будућа просторна организација општине Нови Бечеј постављена је на следећим принципима: 
 

• ускађеност свих просторно-функционалних решења општине Нови Бечеј са местом и улогом која јој је 
одређена у Просторном плану Републике Србије, РПП АП Војводине и свим осталим просторним плановима 
који третирају ово подручје; 

• активно учешће надлежних и заинтересованих институција у свим фазама израде Просторног Плана  чиме 
је постигнуто да предложена просторна организација насеља представља у исто време и слику у великој 
мери усаглашених просторних интереса; 

• третирање будућих насељског „организма” Новог Бечеја као једног сложеног отвореног система у чијој су 
функцији сви урбани подсистеми, и који уз то поседује могућност даљег органског раста, као нужне 
карактеристике; 

• примењивање таквог модела просторне организације насеља који омогућује етапну реализацију, с тим да 
иницијална улагања буду што мања, а да свака наредна етапа буде корак ближе ка остварењу коначног 
просторног решења; 

• креирање флексибилних просторних решења као битне квалитативне одлике Плана генералне регулације, 
која омогућује његову еластичну примену у планском периоду, који због своје дугорочности носи у себи 
велике неизвесности и непредвидивости; 

• обезбеђење здраве и стабилне животне средине кроз успостављање хармоничне равнотеже између 
природних и створених структура, а која обезбеђује трајне основе очувања екосистема на утврђеном 
нивоу (АГЕНДА 21 – Документ усвојен на Другој Конференцији Уједињених нација о животној средини и 
развоју, Рио Де Женерио 1992. године); 

• обезбеђење услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности насеља, са посебним 
захтевом на очувању континуитета историјског развоја и стварања властитог просторног идентитета; 
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• обезбеђење услова за заштиту и ревитализацију свих евидентираних и предпостављаних споменика 
културе и посебно вредних делова природе кроз органско уклапање у будућу просторно-функционалну 
структуру насеља; 

• обезбеђење економске снаге и економичности насељског система као битне предпоставке за стални 
пораст животног стандарда становништва, како на економском, тако и на социјалном плану; 

• смањење повредивости и повећање безбедности урбаног система кроз усаглашавање будуће просторно-
функционалне организације насеља са условима заштите и функционисања урбаног система у ванредним 
мирнодопским и ратним приликама; 

• примењивање савремених достигнућа теорије и праксе планирања малих насеља у циљу формирања 
планских инструмената за креирање насеља који ће задовољавати критеријуме живљења становника у XXI 
веку. 

 
4) Визија и циљ израде плана 
 

 

 Визија и циљ израде Измена и допуна просторног плана општине Нови Бечеј је редефинисање постојећих 
планских решења, усаглашавње постојећих решења и исправљање уочених техничких недостатака, 
усаглашавање постојећих планских са одредбама Закона који се односе на могућност изградње. 
 

5) Разлози за измену и допуну планског документа 
 Изменама и допунама ППО Нови Бечеј приступа се због: 

• преиспитивања правила уређења и грађења простора, 
• регулације путних коридора, 
• преиспитивања намена простора, 
• преиспитивања смерница за спровођење планског документа. 

 
 6) Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора и 
коришћења земљишта 

 

  
У сврху остварења планских решења, као полазне основе за уређење простора 
постављени су следећи општи циљеви: 

• дефинисање просторног решења у складу са планираном наменом простора, 
• одређивање и заштита простора од општег интереса, 
• постављање правила просторног уређења и изградње, 
• утврђивање критеријума коришћења и заштите природних ресурса и историјског 

наслеђа, као и заштите животне средине, 
• дефинисање инфраструктурних коридора, 
• оживљавање неуређеног и неизграђеног градског грађевинског земљишта, 
• поштовање стечених урбанистичких обавеза. 

 
Члан 3. 

Средства за израду Измена Просторног плана обезбедиће се из буџета општине Нови Бечеј. 
Рок за израду  Измена Просторног плана је до 250 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.   

 
Члан 4. 

Рани јавни увид и јавни увид Измена Просторног плана вршиће се  путем излагања текстуалног и графичког дела 
плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом Бечеју.  
 

Члан 5. 
Истовремено са Планом доноси се и Решење о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину.  

Члан 6. 
План детаљне регулације израдиће се у 4 примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику. 
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Члан 7. 
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Графички приказ граница и обухвата планског подручја” у 
размери 1 : 10 000. 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општина општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-350-33/2015                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                          
Дана: 19.11.2015.године                                                                                                    Скупштине општине                                                                                                               
Нови   Бечеј                                                                                                                      Мирјан   Јакшић с.р 

7. На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, брoj 88/2011), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 15. Закона јавним путевима ("Службени гласник 
РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), и члана 15. 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 
33. седници, одржаној дана 19.11.2015. године, донела је  

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се јавна предузећа «Комуналац» из Новог Бечеја и «Компред» из Новог Милошева (у 
даљем тексту: вршиоци комуналне услуге) да за потребе општине Нови Бечеј у оквиру послова одржавања улица 
и јавних путева, обаве и послове  чишћење снега, како би се обезбедило несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја на територији општине Нови Бечеј, у одређеном периоду. 
Поверене послове из става 1. вршиоци комуналне услуге обављаће у зимском периоду 2015/2016 године, 
поштујући  План зимске службе израђен од стране ЈП“Дирекција“ Нови Бечеј као управљача јавних путева у 
општини Нови Бечеј.  
 

Члан 2. 
Вршиоци комуналне услуге ће у зимском  периоду обављати послове чишћења снега у улицма и јавним путевима у 
општини, као и општинском путу Ново Милошево Бочар а уколико то буде неопходно и на државим путевима I и II 
реда на територији општине Нови Бечеј.  
Послове из става 1. вршиоци ће обављати ангажујући сопствену и другу расположиву механизацију и људство све 
до момента наступања ванредне ситуације, када ће надлежни општински орган за ове послове укључити и остале 
субјеке предвиђене планом ванредних ситуација.  

Члан 3. 
Обавезују се вршиоци услуге да ради што ефикаснијег и квалитетнијег обављања поверених послова, за 
предстојећи зимски период изврше опремање зимске службе оспособљавање механизације (поправка, набавка 
делова, и сл.), набавку  соли, као и предузимање других неопходних радњи. 
 

Члан 4. 
ЈП“Дирекција“ Нови Бечеј, као управљач јавног пута, стараће се о спровођењу ове одлуке а са вршиоцима услуге 
ће закључити  уговоре  за  наведене послове  по ценама које је за ову врсту послова утврдило ЈП “Путеви Србије“. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-352-36/2015                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                               Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                              Мирјан Јакшић с.р. 
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8. На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007) и члана 35. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. 
године, донела је 

ОДЛУКУ 
О  УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈE РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

2015-2025 
 

I 
Усваја се Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј 2015-2025, која је у прилогу ове Одлуке и чини њен 
саставни део. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-30-7/2015                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                             Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                    Мирјан Јакшић  с.р. 

9.  
 
 
 
 
 
 
 

Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј 
  
 2015-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун 2015. 
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1. Увод 
 
Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј (у даљем тексту Стратегија) је секторски стратешки план развоја 
који треба да идентификуje могућности развоја општине у области руралног развоја.  
 
Израду овог стратешког документа покренуло је удружење грађана „Центар за рурални развој - Нови Бечеј“ из 
Бочара  у партнерству са Канцеларијом за локални економски развој општине Нови Бечеј (КЛЕР), који су 
иницирали формирање Локалне акционе групе (ЛАГ) под називом „НБрурал“ у сарадњи са јавним, приватним и 
цивилним сектором на територији општине Нови Бечеј. 
Циљ оснивања партнерства „НБрурал“ је развој заједнице подстичући развој предузетништва и конкурентне 
пољопривреде кроз одрживо управљање и коришћење природног богатства, а имајући у виду заштиту животне 
средине и неговање мултикултуралности, културе и традиције. 
Након утврђеног стања о тешким социо - економским приликама у руралним местима наше општине, али и 
привредним изазовима, кључни чиниоци ЛАГ-а су кренули у израду Локалне стратегије руралног развоја за 
период 2015-2025. године. 
 
Скупштинска одлука о приступању изради стратегије донета је 31.03.2015. године. 
 
Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на општинском нивоу и односи се на територију општине Нови Бечеј. 
Процес израде и имплементације Стратегије се заснива на партиципативном приступу, што подразумева директну 
укљученост свих заинтересованих страна током трајања целокупног процеса. У том контексту је на почетку 
процеса израде Стратегије, уз подршку председника општине, формирана Радна група која је координирала 
процесом израде Стратегије. Радна група је имала  по један састанак, за сваки дефинисани сектор, a чланови 
радне групе су имали низ интерних састанака, као и састанака са корисницима директно заинтересованим за 
процес израде и имплементације Стратегије. 
 
1.1. Визија 
 
Визија Локалне стратегије руралног развоја територијалног партнерства  „НБрурал“  за период од 2015-2025. је: 
„Висок степен запослености на територији ЛАГ-а која је вишенационална и толерантна средина 
препознатљива по својим туристичким садржајима и квалитетној домаћој трпези, која има базу у 
развијеној пољопривредној производњи и прерађивачкој индустрији, као и у еколошки очуваној 
природној средини.“ 
Визија је настала као резултат анализа пољопривреде и привреде, туризма и животне средине кроз посматрање 
економских параметара, социјалног окружења и искуства живота на подручју ЛАГ-а. 
 
Одређени су и циљеви удруживања ЛАГ-а „НБрурал“:  

• дефинисати потребе за едукацијом у циљу подршке руралном развоју 
• радити на удруживању  ресурса, организација и појединаца  
• повезати привредне активности као основе локалног развоја  
• радити на ојачавањувеза између јавног, приватног и НВО сектора   
• промовисати и подстицати  поверење у удруживање и заједнички рад 
• радити на унапређењу развојних  капацитета  удруживањем и јачањем људских ресурса  

 
Економски и друштвени развој општине Нови Бечеј у наредном периоду требало би заснивати наодрживом 
искоришћавању природних ресурса и равномерном развоју градске и сеоских средина. 
Шансе за економски развој су у развоју пољопривреде, прерађивачке индустрије и сродних производних 
делатности, као и туризма. 
 
2. Утемељеност за израду Стратегије 
 
Према критеријума OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Организација за економску 
сарадњу и развој) општине са густином насељености испод 150 становника на 1 km2 спадају у ред руралних 
области. Општина Нови Бечеј по попису становника спроведеном 2011. године има  23.925 становника односно 39 
становника по 1 km2 што значи да је представља изразито рурално подручје. 
 



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                45 
 
Политика руралног развоја ЕУ је једна од најважнијих политика ЕУ. Подршка ЕУ земљама кандидатима се огледа у 
приступности IPA, и посебно IPARD, фондова. 
 
Битна компонента ових фондова је подршка развоју руралних подручја и заштита животне 
средине. Србија се за потпуно коришћење IPARD фондова мора припремити на националном, регионалном и 
локалном нивоу. Ефикасност политике руралног развоја и коришћења предприступних средстава у највећој мери 
зависи од иницијатива, организације и способности локалне заједнице и индивидуалних иницијатива на локалном 
нивоу. Политика руралног развоја се заснива на „лидер“ принципу, програму који за циљ има ревитализацију 
руралних области кроз охрабривање друштвеног, економског и еколошког предузетништва од стране појединаца и 
група. Један од предуслова за коришћење IPARD фондова је постојање стратегија руралног развоја у локалним 
самоуправама.  
 
2.1. Лидер 
 
Настанак и основни механизми (LEADER) (фран. Лиасон Ентре Ацтионс поур ле Девелопмент д’л Ецономие  
Рурале) је Програм руралног развоја који се делимично финансира од стране ЕУ. ЛИДЕР је покренут 1991. године 
од стране тадашњег Комесара за пољопривреду ЕУ, Реја Мекшерија.  ЛИДЕР 1 је лансиран као пилот иницијатива, 
усмерена на подршку привредном и друштвено-социјалном оживљавању и интегрисању руралних подручја. 
Програм је настојао да то постигне путем промовисања израде локалних развојних стратегија, које би биле: 
•иновативне,    
•интегрисане,    
•партиципативне. 
Идеја која је у основи ЛИДЕР-а је да планови развоја и локалне стратегије треба да  буду резултат договора 
локалних актера. Активности које ће се предузимати у циљу  реализације ових планова и стратегија такође треба 
да буду дефинисане на локалном  нивоу, али према оквирима прихваћеним на националном нивоу и на нивоу ЕУ. 
ЛИДЕР се реализује средствима ЕУ, националних влада и средствима приватног сектора. Дати механизам 
суфинансирања обезбеђује већу поузданост у спровођењу програма и појединачних пројеката, како на 
националном тако и на локалном нивоу. 
 
2.2. Локалне акционе групе (ЛАГ)  
 
Најзначајнији механизам за спровођење ЛИДЕР-а на локалном нивоу јесте тело под називом Локална акциона 
група (ЛАГ). ЛАГ чине представници различитих друштвених, привредних и политичких сектора који постоје у 
локалној заједници. Управљање ЛИДЕР програмом на локалном нивоу, од стране Локалних акционих група, 
карактеришу неколико елемената:   

1. Сваки ЛАГ мора да дефинише сопствено географско подручје, које покрива        повезану област од 5.000 
до 150.000 становника, за које је надлежан. 

2. ЛАГ-ови се руководе претходно одобреним стратешким планом за њихову област. 
3. Дати мулти-секторски планови морају бити креирани на локалном нивоу, а потом се шаљу на одобрење 

одговорајућој институцији на националном нивоу. 
4. ЛАГ-ови су потом одговорни за спровођење датих планова током трајања  ЛЕАДЕР програма.   

 
Рад ЛАГ-а надгледа Управни одбор, у чијем саставу мора бити одражено партнерство  између интереса заједнице, 
државе и приватног сектора (тј. мора бити састављен од  представника локалних и пословних заједница, локалних 
власти, друштвених партнера,  државних агенција, организација цивилног друштва итд.).  
Како би се у потпуности поштовали демократски принципи  одлучивања и управљања, потребно је да већину 
чланова чине независни представници  друштва. Директори ЛАГ-а су одговорни за управљање програмом на 
локалном  нивоу, као и за доделу бесповратних  
средстава. Дате надлежности треба да се спроводе  према Правилима програмске подршке и Локалном 
стратешком плану. Свакодневне  активности везане за спровођење самог Програма су у надлежности особља ЛАГ-
а. 
 
2.3. Локални планови развоја (Стратегија) 
 
Структура стратешког документа је јасно дефинисана у смерницама датим на  европском и националном нивоу. 
Овим планом се дефинишу мере којима ће се  подржати локални развој, као и мере усмерене на повећање 
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сарадње са другим  регионима. Реформисаном политиком руралног развоја предвиђен је шири спектар мера  из 
којег се на локалном нивоу врши одабир приоритетних активности:  
•Обука;  
•Анализа и развој (израда студија о изводљивости, планова, ревизија средстава, прототипа производа и услуга);  
•Иновативна рурална предузећа, занатске радње и локални сервиси   
•Експлоатација производа пољопривреде, шумарства и рибарства;    
•Унапређење природне, друштвене и културне средине;    
•Иницијативе које воде рачуна о заштити природне средине;   
•Анимација и изградња капацитета. Ова мера подразумева „подстицање и развој друштвених група кроз 
ефективну промену понашања уопште и кроз подстицање ентузијазма и развој вештина и ресурса ради 
промовисања предузетништва и  запошљавања“  
•Рурални, еко, етно и агро-туризам. 
 
3. Законски оквир развоја руралних подручја 
 
Приближно 70% територије Републике Србије се може дефинисати као рурално. У овим областима живи око 43% 
укупног становништва Србије. Руралне области у Србији се значајно разликују по социјалним, економским и 
демографским карактеристикама. 
Основни проблеми и трендови са којим се суочавају скоро све руралне области су миграције, слаба 
диверзификација економских активности, екстензивна пољопривреда као доминантна економска активност, 
висока стопа незапослености, недостатак могућности за запошљавање, слаба и неразвијена инфраструктура, 
низак БДП по глави становника у поређењу са урбаним областима и незагађена животна средина која се суочава 
са потенцијалним претњама. Већина ових проблема је последица глобалних промена у претходном периоду. 
 
3.1.  Историјат 
 
Пољопривреда је одувек у Србији била важна привредна грана којој се поклањало недовољно пажње. Специјални 
фондови и подстицаји за развој пољопривреде нису постојали до почетка 70-тих година. 
 
Почетком 1980-тих година су под утицајем Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и уз помоћ 
међународних фондова формирана и пласирана средства “Зеленог плана” са циљем унапређења пољопривредне 
производње. Пољопривредним домаћинствима су финансијска средства дистрибуирана преко државних предузећа 
и задруга. 
Током деведесетих година прошлог века постојало је неколико фондова и програма за развој неразвијених 
региона и ревитализацију села. У условима изражене сиве економије и монетарних поремећаја током деведесетих 
година фондови за смањење регионалних развојних диспаритета, као и они намењени пољопривреди и руралном 
развоју нису могли да дају видљиве резултате. Са доношењем Закона о коришћењу средстава аграрног буџета из 
1995. године у РепублициСрбији се стварају претпоставке за обезбеђење финансијске помоћи за развој 
пољопривреде ируралних подручја. 
 
3.2. Преглед 
 
У мају 2009. године је усвојен Закон о пољопривреди и руралном развоју који дефинише циљеве у развоју 
руралних подручја и мере које треба да доведу до развоја руралних подручја. На предлог Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, 2011. године Влада усваја  Национални програм руралног развоја од 
2011. до 2013. године. Ово је први Национални програм руралног развоја који  обухвата мере које ће Влада 
спроводити у наредном трогодишњем периоду. 
 
У настојању да се што јасније трасира правац будућих реформи пољопривредног сектора у склопу  спољних и 
унутрашњих изазова са којима се он суочава, као и да се дефинишу мере и активности за  обнову  и  активирање  
развојних  потенцијала  руралних  средина,  Министарство пољопривреде и заштите  животне средине (у даљем 
тексту: МПЗЖС) покренуло је израду стратешког документа. Резултат је Стратегија  пољопривреде  и  руралног  
развоја  Републике  Србије  за  период  2014 - 2024.  године. Овим документом успостављени су темељи нове 
пољопривредне политике, дефинисани у складу са принципима  модерног управљања  јавним  политикама  и  на  
линији  јасног  опредељења  МПЗЖС  за  постепено  преузимање  модела  европске подршке пољопривреди. 
У  периоду  када  Република  Србија  ступа  у  нову  фазу  већ  започетог  процеса  европских  интеграција,  овом  
стратегијом  МПЗЖС  изржава  спремност  и  оспособљеност  да  перманентно,  постепено  и  доследно  преузима  
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елементе  европског  модела  пољопривреде  и  уводи  их  у  своју  политичку  праксу,  обезбеђујући  тако  у  
дугорочној  перспективи  највеће  користи  за  српске  пољопривреднике, правна лица и предузетнике, као и 
становнике из руралних подручја. 
 
Основни правци развоја Републике Србије, па тако и оквир развоја пољопривреде и руралних подручја,  
дефинисани  су  националним  стратешким  документима  у  које  спадају:  Национални  програм  за  усвајање 
правних тековина Европске уније, Први национални извештај о социјалном укључивању и  смањењу  сиромаштва  
у  Републици Србији,  Национална  стратегија  одрживог  развоја  (Службени  гласник РС, број 57/08), Национална 
стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до  2012. године, итд. Већина кровних стратешких 
докумената препознаје значај и улогу пољопривреде  и руралних средина у привредном развоју и очувању 
ресурса и животне средине. Исто тако, посебно у  стратегијама  усвојеним  у  новије  време,  препознају  се  
специфичне  потребе  и  ограничења  са  којима се сусреће рурално становништво. 
 
3.3. Друга релевантна стратешка документа на која се ова стратегија ослања су:  
 
1) Стратегија развоја пољопривреде Србије (Службени гласник РС, број 78/05), чија су решења  услед динамичних 
промена укупног амбијента у сектору пољопривреде и појаве нових изазова са  којима се пољопривреда и 
руралне средине суочавају, делимично превазиђена. С друге стране, у  неким сегментима Стратегије развоја 
пољопривреде Србије нема довољно јасних смерница, или није  предвиђен  довољно  широк  спектар решења, 
који  треба  да  понуди  кључни секторски  документ  у  новонасталим околностима;   
 
2) Национални програм за пољопривреду Републике Србије од 2010. до 2013. године (Службени  гласник  РС,  број  
83/10)  и  Национални  програм  руралног  развоја  од  2011.  до  2013. године (Службени  гласник  РС,  бро ј  
15/11) су  документи  којима  се  спроводи  Стратегија  развоја  пољопривреде Србије. Они садрже сет стратешких 
и специфичних развојних циљева за период до 2013. године, са јасним фокусом на побољшање конкурентности 
пољопривреде, шумарства и прехрамбеног сектора, кроз  реструктурирање, развој  тржишта  и  тржишних  
механизама,  као  и  унапређење руралног развоја и заштите животне средине; 
 
3) Стратегија развоја шумарства Републике Србије (Службени гласник РС, број 59/06) дефинише  опште развојне 
циљеве шумарског сектора Републике Србије и опредељујућих мера за постизање  тих циљева;  
 
4) Стратегија  биолошке  разноврсности  Републике  Србије  за  период  од  2011.  до  2018.  године  (Службени 
гласник РС, број 13/11) осврће се на везе између биодиверзитета и пољопривреде. Стратегија идентификује 
конкретне факторе угрожавања  биодиверзитета  из  области  пољопривреде и шумарства и утврђује конкретне 
мере за њихово ублажавање;   
5) Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара (Службени гласник РС, број 33/12) 
дефинише следеће циљеве: обезбеђивање услова за одрживо коришћење ресурса кроз  одговарајуће планирање 
сваког биланса и потрошње ресурса, смањење утицаја употребе ресурса  на економију и животну средину, као и 
успостављање индикатора за њихово праћење. 
Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј се у потпуности наставља на већ развијене локалне секторске 
планове и стратегије као и на Стратегију одрживог развоја општине Нови Бечеј. 
 
4. Методологија израде Стратегије 
 
Процес израде Стратегије покренуло је Удружење грађана Центар за рурални развој која је добила финансијска 
средства за ову намену. Након приступања изради Стратегије, Општина Нови Бечеј је именовала Радну групу  за 
израду Стратегије. Радна група  је израдила акциони план и дефинисала све заинтересоване стране учеснике 
процеса израде Стратегије. 
 
Чланови радне групе били су: 
 

1. Саша Дујин – председник и директор КЛЕР-а (представник јавног сектора), 
2. Бојана Татић – координаторка  Локалне акционе групе (ЛАГ) и пројекта „НБРурал“ (предстваница 

цивилног сектора), 
3. Милан Калуђерски – члан, члан општинског већа задужен за пољопривреду (предстваник јавног сектора), 
4. Cecilija Scheiber– члан, независан консултант (представник приватног сектора) 
5. Александра Ђуричин – члан, Секретар Месне заједнице Ново Милошево (предстваница јавног сектора), 
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6. Игор Мунћан – члан, председник Савета Мавета месне заједнице Бочар (предстваник јавног сектора), 
7. Јелена Цуцић – члан, Центар за рурални развој Нови Бечеј (ЦЗРР-НБ), (представница цивилног сектора), 
8. Килино Стојков – члан, предстваник НВО сектора Ново Милошево, (представник цивилног сектора), 
9. Стеван Попов – члан, представник комисије за израду годишњег плана уређења државног земљишта и 

председник жетвеног штаба Нови Бечеј, дипл. агроном и представник ЗЗ Вребалов аграр (представник 
цивилног сектора), 

10. Љиљана Штрбац – члан, одборница, председница савета за родну равноправност, референт за 
пољопривреду (представница приватног сектора), 

11. Милан Бата Станаћев – члан, представник општинског удружења воћара и виноградара „Боеми“ 
(представник цивилног сектора), 

12. Ивица Стојшин – члан, представник Друштва пчелара Нови Бечеј (представник цивилног сектора), 
13. Немања Васковић – члан, директор ТО општине Нови Бечеј (представник јавног сектора). 

 
Методологија рада се заснивала на:  
 

• разумевању и познавању руралног стања, 
• тимском раду представника свих група које су укључене у ЛАГ,  
• доброј комуникацији, великом броју разговора и интервјуа,  
• коришћењу поузданих података из званичних извора 

(Завод за статистику Републике Србије, Базе Агенције за привредне регистре, регистра пољопривредних 
газдинстава, подаци Министарства пољопривреде, СЕДЕФа по програму УСАИД-а за подрушку развоја 
заједницама...) 
али и података који су на располагању локалним институцијама,  
 

• анализи трендова у општини Нови Бечеј.  
 
Приликом развоја Стратегије Радна група је имала следећи методолошки приступ: 
 

• коришћење Стратешких докумената општине Нови Бечеј и анализу постојећих података у базама 
институција и анализу свих званичних података који се односе на ову општину, 

• организовање низа радионица са заинтересованим странама  и састанака Радне групе за планирање ЛСРР, 
• спровођење структуираних интервјуа са креираним питањима на узорку од по 100 испитаника, 
• организовање радионица на којима је рађена SWOT анализа и дефинисана визија, 
• организовање радионице за утврђивање развојних циљева, приоритета и мера. 

 
5.Основне информације о општини Нови Бечеј 
 
5.1. ГЕОГРАФСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОЛОЖАЈ 
 
Општина Нови Бечеј се налази у средишњем, западном делу Баната, односно североисточном делу Војводине. 
Општину чине четири насеља, а то су: Нови Бечеј, центар истоимене општине, Ново Милошево, Бочар и Кумане. 
Атар општине Нови Бечеј простире се на банатској лесној тераси и алувијалној равни реке Тисе, на површини од 
609 km2. На северу и истоку општина Нови Бечеј се граничи са општином Кикинда, на југоистоку са општином 
Зрењанин, на југу са општином  Жабаљ и на западу са општинама Бечеј и Ада. Границу према општинама Ада, 
Бечеј и Жабаљ чини река Тиса са њеним меандрима. 
У саобраћајном погледу, најбољу повезаност има са Зрењанином. Пругом Београд-Зрењанин - Кикинда, општина 
Нови Бечеј је повезана са привредним регионима северног, средњег и јужног Баната, а преко Зрењанина повезана 
је железничком пругом са Новим Садом. Положај општине Нови Бечеј у односу на железничке комуникације се 
може сматрати повољним, јер кроз овај простор имамо пружање једне од главних пруга Баната, с тим да се 
планира и успостављање нове главне пруге (преко Тисе) до Бечеја односно Новог Сада. Водени саобраћај је на 
овом простору заступљен преко пловне реке Тисе и пловних канала из система ДТД.  
 
Основни недостатак геосаобраћајног положаја општине Нови Бечеј је што на овом простору, иако егзистирају 
капацитети железничког и воденог саобраћаја, њихово садашње коришћење (због техничке застарелости) у 
домену транспорта је минорно, јер њихово веће ангажовање у транспортне сврхе повлачи интегрално повезивање 
са путним саобраћајем. Путни саобраћај је основни облик саобраћаја који опслужује транспортне захтеве овог 
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простора. Интерна саобраћајна мрежа у оквиру општине Нови Бечеј омогућује висок ниво комуникација између 
насеља у општини и добре просторне везе са атаром и окружењем. 
 
Сва насеља у општини су међусобно повезана асфалтним путем и пругом са средиштем општине Нови Бечеј. Као 
градско и привредно најразвијеније насеље, Нови Бечеј има најповољнији географски положај. Насеље је 
изграђено крај саме Тисе и ту се укрштају сви сувоземни и водени путеви (река Тиса – канал ДТД), а низводно, на 
удаљености од једног километра, налази се и брана којом је ова река премошћена. 
 
Географски положај насеља Нови Бечеј је ексцентричан у односу на општински простор и лежи непосредно на 
саобраћајници Кикинда - Нови Бечеј - Нови Сад, Нови Бечеј – Кумане - Зрењанин и Нови Бечеј - Башаид.  
Планирани нови пут Ново Милошево - Бочар-Ада преко новог моста на Тиси ће се надовезати на постојећи 
државни пут I реда. Насупрот овим погодностима Нови Бечеј нема повољан географски положај, у односу на Нови 
Сад и Београд, јер доступност до ових центара се остварује индиректним просторним везама различитог нивоа 
изграђености. 
 
5.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Према последњем попису становништва 2011. године, у 4 насеља новобечејске општине живи 23.925 становника. 
У Новом Бечеју, центру општине, живи 13.133 становника или 54,9 % становништва општине. 
 
Природно кретање становништва одликује биолошка регресија - низак наталитет, пораст општег морталитета и 
биолошка регресија становништва. Општина Нови Бечеј је у 2011. години имала природни прираштај -7,1 ‰, што 
је за 1,9‰, мање у односу на републички просек, односно 0,7‰, мање у односу на просек у средњобанатском 
округу. 
 
Табела 1.1. Основни подаци природног кретања становништва 
 
Територијална 
јединица 

                                Број становника Природни прираштај 

 1981. 1991. 2002. 2011. апсолутно релативно 
Општина Нови 
Бечеј 

30.312 29.091 26.924 23.925 -172 -7,1% 

Средњобанатски  
Округ 

    - 217.684 208.456 187.667 -1.468 -7,8% 

АП Војводина 1.034.782 2.032.406 2.031.992 1.931.809 -10.589 -5.4% 
Република 
Србија 

9.332.000 7.595.636 7.498.001 7.186.862 -37.337 -5.2% 

 
 
Извор: Републички завод за статистику 
Само у периоду од 1948-1953. године расте укупан број становника, док је надаље карактеристичан перманентан 
пад популације, до последњег пописа. 
 
5.3. ПРИВРЕДА И ДРУШТВО 
 
Подручје општине Нови Бечеј располаже значајним природним и створеним развојним потенцијалима који у 
претходном периоду (након 1990. године) нису на адекватан начин 
валоризовани. Њихов квалитет, разноврсност и атрактивност обезбеђују основне претпоставке за бржи развој и 
повећање економске снаге општине. 
 
Анализа укупног амбијента и структуре привреде општине (према подацима РЗС за 2011. годину) указала је на 
карактеристике недовољно развијене привреде које се огледају у следећем: 
-ниво народног дохотка по становнику у односу на републички ниво износи 63,7%, 
-укупан број запослених у Општини износи 4344 лица, број запослених на 1000 становника износи 168, што чини 
62,00% у односу на просек АПВ, број незапослених лица на 1000 становника износи 149, односно 10% више у 
односу на просек АПВ, у структури оствареног народног дохотка пољопривреда и друге примарне делатности 
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учествују са 50,00%, прерађивачка индустрија са 33,00%, трговина на велико и мало са 8%, док свеостале 
делатности остварују 9% народног дохотка, 
-ниво оствареног промета у трговини на мало, као један од индикатора развијености Општине, у односу на 
републички ниво износи 37,9%. 
 
Привреда oпштине је данас суочена са бројним проблемима од којих су најзначајнији успорен процес транзиције, 
пад укупне пословне активности, задуженост из претходних периода, недовољна инвестициона активност и одлив 
квалитетне радне снаге. 
 
5.3.1. Пољопривреда 
 
Најважнији производни ресурс општине чини пољопривредно земљиште са високом производном вредношћу које 
је погодно за узгој различитих пољопривредних култура у области ратарске, повртарске и воћарско-
виноградарске производње, као и других видова пољопривредне производње. Развојни потенцијал 
пољопривредног земљишта повећавају значајни створени (материјални) и људски ресурси, могућност финалне 
прераде у оквиру капацитета прехрамбене индустрије, као и могућност реализације производње на великим 
тржиштима и кроз туристичку понуду овог подручја. 
 
Као и све друге банатске општине и новобечејска општина је усмерена ка пољопривреди, будући да се ради о 
изразито равничарском подручју. 
С обзиром на постојећи педолошки састав, који је веома солидан, али не и врхунски, општина Нови Бечеј нема 
тако висок удео земљишта под ратарским културама као неке од околних општина. И поред ове констатације, 
стоји чињеница да површине под њивама суверено преовлађују својим процентуалним уделом, у односу на остале 
типове земљишта по категоријама. Посматрано по катастарским општинама, удео земљишта под њивским 
културама је уједначен.   
Оно што је доста уочљиво јесте неуобичајено велика заступљеност пашњака, на подручју општине Нови Бечеј, 
чак 16,81%, која значајно варира од 12,12% у КО Нови Бечеј, до 28,12% у КО Бочар. И поред тога што су значајно 
изражене варијације, ипак је генерално посматрано у свим КО овај удео надпросечно висок у односу на околне 
општине. Ова чињеница може се директно довести у везу са високим уделом слатина (солоњец и солончак) на 
подручју Општине. 
Неуобичајено висок проценат обухватају и ливаде 4,44%, варирајући значајно по КО. Вероватно да се и ово 
варирање може објаснити педолошком сликом Општине. Оно што се свакако мора констатовати јесте да ни 
површине под пашњацима, а ни ливадске површине, нису у довољној мери валоризоване за сточарску 
производњу, као најоптималнији начин коришћења ових пољопривредних површина. 
Посебну пажњу завређују воћњаци и виногради који обухватају 0,67% и 0,31% укупне територије општине, што 
не представља велик удео, али имају значајну економску, па чак и културолошку улогу. 
 
Најзначајније површине под воћњацима и виноградима налазе се на Бисерном острву (КО Нови Бечеј). Ово је 
веома специфична природна целина, која представља највеће речно острво у Европи и која због своје педолошке 
и микроклиматске посебности рађа воће и грожђе надалеко чувено по квалитету . 
Најзначајнија карактеристика овог острва јесте 17 ha винограда под јединственом сортом Мускат Крокан, која је 
пореклом највероватније из Алжира (мада је то сада немогуће утврдити), а сваје прилика да су виногради под 
овом сортом на Бисерном острву, тренутно једини на свету иако их је некад било и у Мађарској, Румунији и 
садашњој Украјини. Ова сорта, иначе јако осетљива, постепеноје смањивала ареал свога простирања, сводећи се 
на ове реликтне остатке лоциране на северозападном крају Бисерног острва, где опстаје вековима, заштићена 
благородним речним струјањима и песковитом алувијалном тлу на коме расте. 
Оно што је важно истаћи ова сорта даје вино непоновљивог квалитета, на изузетно ограниченом географском 
простору, што сортно виносправљено од Мускат Крокана чини убедљиво најскупљим српским вином на тржишту. 
Међутим на одржавању и евентуалном ширењу ове сорте није довољно урађено, као што није урађено ни на 
осавремењавању винарије и подрума где се оно справља и негује и поред тога што за то постоје и добри услови и 
више него богата традиција. 
 
Значајан је и удео трстика, мочвара, рибњака, језера, који укупно у општини Нови Бечеј обухватају 2,08%. Може 
се констатовати да општина Нови Бечеј има врло солидне услове, традицију и компетентне људе за развој 
избалансиране пољопривредне производње, која ће у наредном периоду представљати окосницу развоја ове 
Општине. 
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Последњих година уочени су трендови укрупњавања земљишних поседа и оснивања задруга које се баве, како 
производњом, тако и трговином репроматеријалом и пољопривредним производима. 
Више нису ретка газдинства која обрађују и неколико десетина па и стотина хектара уз коришћењесавремене 
механизације и агротехнике. Уз такву производњу граде се и смештајни капацитети, уз старе већ постојеће. На 
жалост, још је врло мало присутно наводњавање, које би омогућило стабилну производњу у честим сушним 
годинама. Сточарство, које је некад било врло распрострањено је у стагнацији. Ниске откупне цене стоке, а 
нарочито млека, довеле су до опадања броја свих врста животиња. Гашење великих фарми и слаба селекција код 
одабира стоке, довели су до лошег расног састава и до нерентабилне производње. 
Компаративна предност великих пашњака и богате ратарске производње недовољно се користи. 
 
5.3.2. Индустрија, занатство 
 
Нови Бечеј је у периоду до 1990. године био релативно развијен мали индустријски центар у Банату, али је након 
тога због општих кретања у земљи и окружењу, дошло до стагнације и значајног технолошког заостајања и 
исцрпљивању индустријских капацитета. Опадање индустријске производње и све последице које су из тога 
проистекле, утицале су на погоршање укупне развојне позиције Општине у ширим, регионалним оквирима. 
Међутим, имајући у виду значајан сировински потенцијал и традицију производње, нарочито у области 
агроиндустријског комплекса и индустрије грађевинског материјала, основне предусловеуспешнијег пословања и 
развоја индустрије треба тражити у повећању искоришћености инсталисаних капацитета, подизању квалитета 
производа и прилагођавању индустријске производње захтевима тржишта кроз преструктуирање, модернизацију, 
ширење производног програма и стварање услова за отварање нових погона. 
 
Од значајнијих индустријских капацитета који се налазе у општини треба напоменути: 
-Индустрију грађевинске керамике ,,NEXE”, која се бави производњом црепа и керамичких плочица; 
-Металну индустрију ,,VOGEL&NOOT AgroSrb”, која се бави израдом пољопривредних машина; 
-Индустрију текстила ,,ИТАЛТЕКС - ИНТИМО”, која се бави шивењем интимног рубља и чарапа; 
-Индустрија за производњу кекса ,,ЖИТОПРЕРАДА ДМ“, 
-Индустрија за прераду меса ,,ПРО - МЕС”; 
-Индустрију за производњу обуће ,,SERBIA MANIFATTURE“ DOO. 
Поред ових већих производних капацитета треба напоменути да у општини постоји и више десетина мањих 
производно - занатских радњи које се баве разним видовима прераде и производње, као на пример: прерада 
дрвета, израда бетонске галантерије, прерада млека, мањи текстилни погони, прерада житарица... Ови погони 
запошљавају од 2 до 25 радника и обично су настали из породичних фирми. 
 
6. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 
Општина Нови Бечеј располаже са многим природним ресурсима, које користи делимично или их уопште не 
користи. Због сложене привредне ситуације, поједини ресурси се задњих године делимично користе, али са 
смањеним капацитетима. Од водећих ресурса, општина Нови Бечеј располаже са: 
-пољопривредним земљиштем, 
-шумом и шумским земљиштем, 
-водом и водним земљиштем, 
-геолошким ресурсима и 
-биљним и животињским светом. 
 
6.1. Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште захвата 88,26% територије општине Нови Бечеј, а највећим делом секористи за 
ратарску производњу. Овај ресурс потребно је штитити мерама и активностима којима се трајно обезбеђују 
производне функције земљишта. У том смислу забраном коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, 
осим у случајевима утврђеним Законом опољопривредном земљишту, забраном испуштања и одлагања отпадних и 
штетних материја, контролисаном применом минералних ђубрива и препарата за заштиту, избором адекватних 
технологија у обради земљишта и противерозионих мера, сачуваће се и поправити квалитет земљишта кога чине 
у највећем проценту черноземи, слатине и ритске црнице. 
Пољопривредно земљиште је потребно заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства еолске ерозије 
којом се односе и земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има и смањење приноса. 
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Такође је потребно ваншумско зеленило повећати на око 2% територије општине у виду пољозаштитних појасева, 
уз путеве и канале, с обзиром да утиче на унапређивање микроклиматских услова окружења. 
 
6.2. Шуме и шумско земљиште 
 
На територији Општине Нови Бечеј планира се повећање шумског земљишта са садашњих 1,96% на 2,06% 
пошумљавањем пољопривредног земљишта слабијег бонитета (VI и VII), изузетно IV и V катастарске класе по 
прибављеној сагласности надлежног Министарства. Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са 
његовим биолошким капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Сем тога, неопходно је 
остварити и заштитну (превасходно водозаштитну) и социо-економске функције шума. Одговарајући избор 
станишта за пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане технологије гајења шума спада у 
најважније превентивне мере заштите шума и шумског земљишта. 
С обзиром на малу шумовитост општине, неопходно је искористити све земљишне ресурсе који су погодни за 
пошумљавање. 
 
6.3. Воде и водно земљиште 
6.3.1. Подземне воде 
 
Вода и водотоци као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних интереса, под посебном су 
заштитом и користе се под условима и на начин који одређује Закон о водама. 
Подземна вода је повољна као извориште хигијенски исправне воде, јер изданска средина 
представља природни филтар и биохемијски реактор у коме се природним физичким, хемијским и биолошким 
процесима врши трансформација квалитета воде, у смислу побољшања квалитативних особина. 
За новобечејску субрегију посебан значај имају артешке воде, или воде издани на већим дубинама, јер се из њих 
пијаћом водом снабдевају сва насеља општине. На основу хидрогеолошких сондажних истраживања, утврђено је 
да се артешке воде на територији општине налазе на различитим дубинама, у пет паралелних хоризоната. 
 
Према овим подацима, водоносни хоризонти овако су распоређени: 
-први водоносни хоризонт, дебљине око 12m, налази се на дубини од 20 до 40m; 
-други хоризонт, дебљине око 30m, налази се на дубини од 60 до 95m; 
-трећи водоносни хоризонт, дебљине око 20m, налази се од 105 до 115m; 
-четврти водоносни хоризонт има дебљину око 45m, а налази се на дубини од 135 до 195m; 
-пети водоносни хоризонт има дебљину око 26m, а налази се на дубини од око 250m. 
 
6.3.2. Површинске воде, водно земљиште, обале, инундациони појас 
 
Водно земљиште представљају корито и обале водотока. Водно земљиште се може користити на начин којим се не 
утиче штетно на воде и при обални екосистем. Кроз општину Нови Бечеј протиче река Тиса, систем канала Дунав-
Тиса-Дунав и меандар старог тока реке Тисе под називом „Стара Тиса“. Ови водотокови се релативно мало 
користе за разневидове активности. Поред делимичног коришћења водотокова за системе наводњавања и 
одводњавања, водотокови се користе још и за транспорт роба, за спорт и рекреацију, за активности везане за 
туризам и за риболов. Водено богатство се користи заједно са водним земљиштем, обалама и инундационим 
појасом. Ради заштите вода забрањено је упуштати у мелиорационе канале и водотоке, било какве воде осим 
атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби окатегоризацији вода одговарају II класи, у 
складу са условима ЈВП Воде Војводине. При упуштању осталих отпадних вода, исте се морају обавезно комплетно 
пречистити (примарно и секундарно) дотраженог степена квалитета. 
 
6.4. Геолошки ресурси 
 
Минералне сировине на територији Општине су заступљене као неметалне минералне сировине за добијање 
грађевинског материјала (глина, кварцни пескови), подземне воде, угљен диоксид CO2 и хидрогеотермални 
потенцијал и угљоводоници у течном и гасовитом стању (нафта и гас). 
 
6.5. Биљни и животињски свет 
 
На подручју општине Нови Бечеј заступљена је углавном флора и фауна карактеристична за Панонску низију, а 
посебно се истичу заштићена природна добра. Заштићена природна добра на територијиопштине Нови Бечеј су: 
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- Специјални резерват природе „Слано Копово'', 
- Специјални резерват природе „Окањ бара“, 
- Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ 
- Споменик природе Стари парк  Соколац  у Новом Бечеју, 
- Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва, 
- Споменик природе Храст лужњак код црпне станице у Великом риту, 
- Парк природе „Русанда“. 
 
На територији општине су и потенцијална природна добра: станишта природних реткости  
фрагменти степа и слатина на потезу Нови Бечеј – Ново Милошево и Бочар – Сигет. 
 
Специјални резерват природе „Слано Копово'' се налази на територији КО Нови Бечеј и обухвата површину 
од 976 ha. СРП Слано Копово представља простор фосилног меандра реке Тисе и сврстава се у I категорију, као 
природно добро од изузетног значаја. 
На подручју Резервата су установљени режим I, II и III степена заштите. Слано Копово ужива и међународну 
заштиту, јер је заштићено као значајно станиште птица (IBA – YU 12 SE) и ботанички значајно подручје (IPA-4). 
Специјални резерват природе „Окањ бара" се једним делом простире на територији општине Нови Бечеј. 
Резерват чине Окањ бара, баре Црвенке, Чикош баре, делови атара насеља Тараш, Кумане, Меленци и Елемир, уз 
депресије уз леву обалу реке Тисе и има укупну површину од 5.480 hа. Уз само подручје Окања успоставиће се и 
заштитна зона од 4.134 hа. На подручју резервата утврђене су три зоне заштите, првог, другог и трећег степена. 
Парк природе „Русанда“ коју чине NBC01b и  ZRE21, степена заштите II категорија IUCN IV, а  простире се на 
површини од 11,59 км2. 
Споменик природе Стари парк Соколац у Новом Бечеју је стављен под заштиту Решењем Општине Нови 
Бечеј као природни споменик вртне архитректуре. Површина Старог парка „Соколац“ износи 5hа 38а и 02 m2. 
Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва налази се на подручју општине Нови Бечеј (КО Нови Бечеј), 
Бечеј (КО Бечеј и КО Бачко Градиште) и на подручју општине Жабаљ (КО Чуруг), на површини од 391,73 ha. 
Споменик природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ налази се уз леву обалу реке 
Тисе у брањеном појасу, 20м од насипа, а у близини црпне станице у Великом риту. Локалитет се налази у 
општини Нови Бечеј. Заштита је успостављена 1985. године, на површини од 14 а. 
Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ je најпрепознатљивији ритски комплекс Потисја у 
Србији обухвата станишта: осам старих меандара Тисе, шуме црне и беле тополе, беле врбе, влажне ливаде које 
обавијају плитке депресије,  отворена водена огледала сталних и привремених бара, простране мочварне 
комплексе. СРП „Ритови доњег Потисја“ налази се у централном делу Војводине, тачније између уставе код Новог 
Бечеја и улива Бегеја у Тису што значи да обухвата територију града Зрењанина са 51,09%, општину Жабаљ 
28,70, општину Тител 19,35 и општину Нови Бечеј 0,86% од укупне површине 3.010,67 ha.  
На простору oпштине су заступљене и врсте крупне и ситне дивљачи (зец, фазан, препелица, срндаћ), а у Тиси и 
основној каналској мрежи бројне рибље врсте (шаран, штука, сом, тостолобик, караш, деверика, смуђ, бабушка) 
које треба заштитити одрживим коришћењем. Различите морфолошке целине, вегетација пашњака, барска 
вегетација, присуство вода, разне пољопривредне културе, повољни климатски утицаји и друго, обезбеђују 
погодне станишне услове за егзистенцију бројних врста ловне дивљачи. То значи да овде постоје добри природни 
услови за развој ловства, па према томе и ловног туризма. Ловни терени у новобечејској општини богати су 
ниском (зец, фазан) и срнећом дивљачи као и дивљом свињом. 
 
7. Културни ресурси 
 
Осим природних знаменитости  општина Нови Бечеј нуди и различите културне садржаје као што су: 
 
Музеј Главашева кућа – музеј је под заштитом државе. Данас њиме управља општина. Након радова и 
рестаурације на стогодишњицу смрти др Владимира Главаша (16.02.2009.) на овом месту је отворен први 
новобечејски музеј. 
Кућа великог композитора Јосифа Маринковића није претворена у музеј или у спомен-кућу. Стога је 
успомени на овог нашег великог суграђанина додељена једна соба Главашеве куће. У њој се, поред раскошног 
намештаја, налазе урамљени пожутели листови на којима се налазе ноте Маринковићевих дела и цртеж 
новобечејског уметника Милорада Јосимовића, настао према сећању староседелаца, а који приказује могући 
изглед композиторове куће. 
Музеј Жеравица – једини музеј старих трактора и парних машина на Балкану и један од два у Европи, власника 
Чедомира Жеравице. 
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Музеј Котарка – завичајни музеј Новог Милошева, а може се слободно рећи и читавог Баната. Дворац породице 
Карачоњи налази се тачно преко пута садашњег музеја у Новом Милошеву садржи  збирку експоната, старог 
намештаја, посуђа, алата и других занимљивих предмета из времена власника дворца. Поменути музеј у делу који 
се зове „Житни магацин“ оспособио је приземље за едукативно изложбене активности као својеврсни тренинг 
центар. 
Aрача – културно историјски споменик првог реда. Од некадашњег насеља остале су рушевине средњовековне 
романичке цркве која се налази на око 14 км североисточно од Новог Бечеја, 4 км десно од пута Нови Бечеј – 
Ново Милошево. Остаци садашње бенедиктанске опатије из прве половине XIII века данас могу послужити 
проучавању културне историје наших народа. Арача је препозната и као туристички потенцијал наше општине 
(„Сердњовековни фестивал Арача“). 
Стари град – остаци утврђења на Љутову (део Новог Бечеја) где су се водиле многе битке. Стари град је 
почетком XV века често мењало своје господаре. Године, 1699. порушена су сва утврђења на Тиси. Ово место је 
изузтено популарно у току лета кад Тиса надође, јер се тада са њега може скакати у воду.  
Матејски брод - неолитско насеље које припада средњем неолиту потиске културне групе из периода 3900-3550 
пре наше ере. Овај археолошки локалитет се налази на око 6 км североисточно од Новог Бечеја на граници два 
потеса: Матеј и Шимуђска страна. 
Борђош – археолошко налазиште насеља из каменог доба које је на мапи путописца Марсилија из XVIII века 
обележено као земљано утврђење. Борђош је удаљен 12 км од Новог Бечеја, а налази се око 200 м од Тисе, на 
њеној левој обали.  
Галад град – средњовековна утврда налази се на крајњем истоку атара Новог Милошева, тачније на десној 
обали Галацке (данас је то крак ДТД) где су пронађени и фрагменти из XV и XVI века. 
 
Са идејом очувања градског језгра и развоја туризма у Новом Бечеју је започета рестаурација фасада зграда под 
заштитом. Обнављање амбијенталних целина у Новом Бечеју, у центру Врањева (део Новог Бечеја), у Новом 
Милошеву (комплекс Карачоњи) и у Бочару (дворци Бајић и Хетерледи) треба да врати стари сјај општини. Овоме 
треба додати Арачу и још 14 цркава, дворце на Соколцу и Бисерном острву, старе житне магацине у Новом Бечеју 
и Новом Милошеву. 
 
Манифестације: Великогоспојински дани, Чамац на Тиси „Тиса река љубави“, Штрудлијада, дани Јосифа 
Маринковића – Обзорја на Тиси, Дани Лазе Телечког, Дани Теодора Павловића, Опасуљивање, Тиска академија 
акварела. 
 
Све напред изнето заједно са потенцијалима природе даје изузетне услове за развој пољопривреде и туризма, пре 
свега сеоског, имајући у виду и постојање кућа за одмор, етно кућа, ресторана, пешачких стаза, путеви вина као и 
услова за лов и риболов. 
Tуристичка кретања, нарочито међународна, све се више усмеравају ка просторима са аутентичним културно-
историјским наслеђем. 
Профил нових туриста: Сви кључни трендови на пољу промене профила туриста будућности такођеиду на руку 
Србији. Посебно је реч о трендовима према независним, технолошки освештеним посетиоцима у потрази за 
аутентичним искуствима, као и активним туристима заинтересованим за културу и природне ресурсе дестинација у 
које путују. 
 
Угоститељски објекти који се налазе у општини Нови Бечеј углавном су у функцији пансиона, постоји само један 
хотел. Објекти нису распоређени по територији Општине већ  су сконцентрисани највећим делом на насеље Нови 
Бечеј. Квалитет објеката може да задовољи тренутну туристичку посету, али развој туризма захтеваће и повећање 
угоститељских капацитета. Уочава се већ  сада потреба за проширењем смештајних капацитета у целој Општини. 
Уједно постоји проблем на нивоу Општине са нереализованом категоризацијом приватног смештаја. Са друге 
стране, објекти за исхрану и пиће показују нешто већу разноврсност (према типовима објеката), као и бројност, 
што је у складу са потребним односом угоститељских смештајних и објеката за исхрану и пиће. У Општини постоји 
потреба за проширењем угоститељских капацитета за исхрану у ресторанским објектима. 
У оквиру Стратегије развоја туризма општине Нови Бечеј урађена је туристичка валоризација ресурса општине 
Нови Бечеј свих природних и културних ресурса од значаја  
за туристичку понуду као и валоризација спортских ресурса. При процесу валоризације параметри који су 
нумерички вредновани су специфичност ресурса, туристички потенцијал, доступност, туристичка опремљеност и 
значај ресурса. У оквиру културних ресурса највишу оцену добио је Музеј Жеравица (чија укупна оцена  највиша 
по свим категоријама), затим Музеј Главашева кућа и Завичајни музеј Котарка у Новом Милошеву, исти број 
бодова добио је и амбијентални центар Новог Бечеја. У оквиру природних ресурса навише је оцењено Цветање 
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Тисе и Бисерно острво. 
(преузето из Стратегије развоја туризма општине Нови Бечеј 2009.) 
 
8. Основни привредни сектори и гране 
 
Према подацима РЗС за 2012. Годину анализа укупног амбијента и структуре привреде општине указала је на 
карактеристике недовољно развијене привреде које се огледају у следећем: Просечна нето зарада у односу на 
републички ниво износи 78%. Укупан број запослених у општини износи 3.681 лица, број запослених на 1000 
становника износи 154, што чини 65,00% у односу на републички просек, број незапослених лица на 1000 
становника износи 129, што за 16% премашује републички просек у структури оствареног народног дохотка 
пољопривреда и друге примарне делатности учествују са 50,00%, прерађивачка индустрија са 33,00%, трговина 
на велико и мало са 8%, док све остале делатности остварују 9% народног дохотка. 
 
Према подацима Агенције за привредне регистре из децембра 2012. године у општини Нови Бечеј послује 
472 предузетника и 112 привредних друштава. Најразвијенија је  А.Д. Полет ИГК чланица NЕXЕ групе, производња 
грађевинског материјала. Присутна је још и текстилно-кожарска  индустрија (Italtex, Serbiamanifatture, итд), 
металска индустрија (Vogel&Noot, Феро продукт, итд), грађевинска индустрија (ГП Нови Бечеј, Ранђеловић 
градња, итд), индустрија пластике (ОМНИЈА ПАК, итд.) као и прехрамбена индустрија (Житопрерада, Промес, 
Млекобел, итд). Многа од ових предузећа су упроцесу приватизације прешла у руке власника из иностранства или 
ван територије општине, тако да је само незнатан број њих остао у поседу становника општине Нови Бечеј или 
још није приватизован.  
 
На територији општине има око 2.200 регистрованих пољопривредних газдинстава, па се може закључитида 
већина становништва живи од пољопривредне производње (која се своди на ратарске културе и екстензивно 
сточарство) или тако допуњава приходе. 
 
Општина је уз помоћ домаћих донатора (ресорних републичких министарстава и покрајинских секретаријата) у 
фази опремања индустријске зоне Исток у којој ће се, узависности од висине инвестиције, броја запослених и 
брзине реализације, парцеле издавати по врло повољним условима. Поред горе поменуте која је највише одмакла 
у процесу уређења, постоје следеће индустријске зоне: „Излаз“, „Центар“  и „Југ“. Такође, у складу са својим 
могућностима, општина улаже у инфраструктуру и побољшање услова живота (кишна и фекална канализација, 
улице и путеви, спортска и дечија игралишта, итд). 
 
8.1. Запосленост и незапосленост 
 
Укупан број запослених у општини Нови Бечеј је 3.681 док је стопа незапослености 41,17%.  
 
Однос броја запослених и незапослених и просечна нето зарада у општини за период 2010-2013.год 
 2010. 2011. 2012. 2013. 

(април) 
Број запослених 3.683 3.533 3.536 3.681 
Број незапослених 2.854 2.944 3.025 3.087 
Просечна нето зарада  
(у РСД) 26.586 28.603 30.976 31.236 

 
Извор: Агенција за привредне регистре 
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Општина Нови Бечеј бележи пораст броја незапослених у последњој години, и то највише у категорији 
неквалификованих и квалификованих незапослених лица. 
 
 2010. 2011. 2012. 2013. 
Неквалификовани  1.083 1.103 1.244 1.292 
Нижа стручна спрема 206 182 194 192 
Квалификовани 784 823 796 846 
Средња стручна спрема 612 631 607 652 
Висококвалификовани  14 17 9 8 
Виша стручна спрема 65 60 55 54 
Висока стручна спрема 90 128 120 128 

Укупно: 2.854 2.944 3.025 3.172 
 
 
9. Анализа налаза радне групе 
 
Чињеница да је општина Нови Бечеј претежно пољопривредна али има веома мало прерађивачких капацитета за 
пољопривредне производе. 
На територији ЛАГ-а налазе се значајни природни ресурси, али и недовољно искоришћени остали потенцијали  
културног, спортског, рекреативног карактера, ловног, риболовног туризма као  и сеоског туризма. 
Села обухваћена ЛАГ-ом одликују се депопулацијом и одласком младих у веће градове због недостатка посла као 
и због значајне разлике у квалитету и броју  садржаја који нуди сеоска средина у односу на урбану. 
Утицај рада ЛАГ  треба да се огледа у осигуравању предуслова за  јачање иницијатива приватног сектора који су 
од важности за рурални развој и који значајно могу допринети, заједно са пословним и невладим секторима 
развоју села, отварању нових радних места и побољшању економског положаја.  
 
Ове циљеве могуће је достићи  кроз следеће приоритете у раду: 

1. Треба ојачати партнерства са актерима који се баве очувањем и заштитом животне средине како би се 
обезбедио еколошки рурални развој усмерен на очување природних вредности. 

2. Потребно је усмерити напоре ка едукацији пољопривредника , ратара, воћара и повртара о безбедној 
употреби индустријских материјала (вештачка ђубрива, пестициди...) и узгоју  повртарских култура под 
пластеницима и на отвореном. 

3. Потребно је подици степен свести становништва о користи од  рециклаже, као и подржати иницијативе за 
удруживање ради отварања погона прерађивачке индустрије. 

4. Потребно је анимирати, едуковати актере на метода производње на основу традиције као ресурса, 
охрабривање увођења иновација у пољопривреди, ширење информација о иновативним производним 
методама, јачање производње и ланаца прераде у локалној заједници и побољшавање веза између 
произвођача и прерађивача. 

 
9.1. SWOT анализа 
 
SWOT анализа је спроведена на основу заједничког процеса у оквиру радне групе, и одговора из упитника који су 
рађени са појединцима на терену. Одговори су интегрисани у једну заједничку SWOT табелу. 
 

 

 

 

 

 

 

SWOT  

анализа 

SWOT анализа 
пољопривреде 

и привреде 

 

SWOT анализа 
туризма 

SWOT анализа 
животне 
средине 
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Снаге 
 

Слабости 

+ ЛС посвећена развоју Општине 
+ Вишенационална толерантна средина 
 
 
 
+ Организовано управљање комуналним 
отпадом (без одлагања) и примарна 
сепарација секундарних сировина  
+Постојање brownfield локација 
+Постојање средње школе (6 профила–
гимназија, економија, електротехника, 
дизајн и машинство) 
+Развијена здравствена мрежа 
+Постојање Центра за социјални рад 
+Постојање установа из области социјалне 
заштите 
+Масовност, ентузијазам и традиција у 
спорту  
+Добро опремљена библиотека (једна од 
најстаријих у Војводини) 
+Постоjање великог броја удружења грађана  
+Постојање спортског савеза и спортског 
центра 
+ Појединачни ентузијазам грађана и 
НВО сектора 
+Постојање тројезичне наставе 
+Добра медијска покривеност 
 
+Развијена друмска мрежа 
 
 
 
+ Богати туристички садржаји 
+ Заштићена природна добра (Слано 
Копово,Стара Тиса, Окањ бара, Русанда, 
Ритови доњег Потисја, Стари храст, Соколац, 
бројне биљне и животињске врсте) 
+ Значајни водни ресурси и густа 
хидрографска мрежа 
+ Река Тиса 
+ Постојање сировинске базе за развој 
агроиндустрије 
+ Развијен верски туризам 
Ловни и риболовни туризам 
+Присутност младих у пољопривредној 
производњи 
+Ресурси за развој ратарства и сточарства 
-велике обрадиве површине, пашњаци, 
традиција 
+Опремљеност пољопривредних 
газдинстава механизацијом 
+Релативно очувано пољопривредно 
земљиште 

-Релативно скроман општински буџет 
-Неопремљеност индустријских зона 
-Мали број МСП 
-Недовољно одржавање путне мреже 
-Лоше стање железничке инфраструктуре 
-Недовољно одржавање атарске каналске 
мреже 
-Неадекватна мрежа за снабдевање 
електричном енергијом 
 
 
+Одсуство предузетничког духа 
-Нефункционалност удружења 
предузетника 
 
 
-Уситњеност индивидуалних 
пољопривредних поседа и фарми 
 
 
-Недовољни смештајни капацитети 
-Недовољна сарадња  са  удружењима грађана 
у области туризма 
-Недовољно образованих људи у области 
инфраструктуре у туризму и туризма 
-Недостатак капацитета  предшколске 
установе 
-Недовољно развијена спортска 
инфраструктура 
-Лоша опремљеност установа културе и 
непостојање установа културе у насељеним 
местима 
 
 
 
-Низак ниво свести о значају ЗЖС 
-Неквалитетна вода за пиће и кување 
-Запуштена  мрежа артеских бунара по 
улицама и унедостатак истих у насељеним 
местима 
-Непостојање канализационе мреже на 
појединим деловима територије ЛАГ-а 
-Неадекватно одлагање чврстог отпада 
-Застарела водоводна мрежа у насељеним 
местима општине (изузев Новог Милошева и 
делова насеља Бочар) 
-Ниска енергетска ефикасност објеката у 
сфери друштвене делатности и њихово 
неадекватно текуће одржавање 
-Неуређеност атмосферских канала 
-Релативно загађено земљиште у насељеним 
местима 
-Низак животни стандард 
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+Институционална покривеност за питања 
ЗЖС (Инспектор и сарадник ЗЖС на 
општинском нивоу, пољочуварска служба, 
комунално предузеће, ватрогасна служба и 
штаб за ванредне ситуације) 
+Постојање традиције, капацитета и 
квалификованог кадра у грађевинарству 

-Недостатак информација о континуираном и 
систематском праћењу квалитета воде у Тиси, 
нарочито лети 
-Недовољна пошумљеност и непостојање 
већих зелених површина и неадекватно 
одржавање засађених површина 
-Неактиван ОЦД сектор у области ЗЖС  
 
- Непостојање дневих услуге социјалне 
заштите у заједници 
- Мали наталитет и одлазак младих из 
општине 
-Недовољно развијен школски спорт 
непостојање услова за развој истог 
-Недостатак свести о могућностима које пружа  
рекреативни спорт  и неорганизованост у 
рекреативном спорту 
-Неискоришћеност водних путева 
река Тиса, неискориштеност луке за прихват 
бродова 
-Неискоришћени термални  извори 
-Недовољно искориштени постојећи 
капацитети за прихват туриста и развој 
туризма 
-Непостоање целокупне инфрастуктуре за 
развој салашарског туризма 
-Непостојање студија изводљивости и  
постројења за производњу обновљивих извора 
енергије 
-Повећан број нерешених случајева крађа 

Шансе Претње 

-Могућност креирања заједничког туристицког 
производа са суседним  општинама  
-Веза са Сегедином преко Тисе  
‐Успостављање наутичког саобраћаја 
-Војводина и Београд велико потенциално 
емитивно тржиште 
-Партнерски однос са Румунским општинама  
-Положај који омогућава учествовање на 
конкурсима са Хрватском, Мађарском и 
Румунијом 
-Диверзификација туристичких производа 
-развој излетничког туризма  
 
-Промоција биолошки здраве хране 
-Конкурисање код иностраних и домаћих 
фондова за имплементацију пројеката за 
унапређење руралног развоја 

-Недовољно средстава за адекватно 
одржавање  атарске каналске мреже 
-Слична туристичка понуда са општинама у 
региону 
-Агресивна маркетиншка кампања других 
општина и регија  
-Слаба промоција у оквиру ТОВ‐а и ТОС‐а -
Недовољна економска средства за реализацију 
идеја  
-Највећи број производа је у облику сировина 
и полупроизвода са малим профитом за 
произвођаче  
-Боља понуда иностранства и напуштање 
општине од стране младих људи  
-Неповоља економска ситуација  за даља 
улагања у унапређење туристичке 
инфраструктуре  
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Из радионица и различитих дискусија идентификовано је да је снага ЛАГ подручја управо они пољопривредници 
који су спремни да уче, прихватају нове технологије и свакодневно унапређују своју производњу (на пример 
удруживање пољопривредника и оснивање задруга које су постале носилац развоја воћарске производње). 

Проблем сеоског становништва на тржишту рада је запосленост у нископродуктивном пољопривредном раду у 
оквиру газдинства за које не виде начин да их повећају своја примања,  него покушавају да нађу посао у 
непољопривредним сектору.  
 
Анкете о радној снази показују да рурална популација у поређењу са „градском“ има више стопе активности и 
запослености, при чему запосленост и активност не воде нужно до оставривања оптималне зараде. Највећи број 
становника руралних подручја се води као пољопривредно, што не подразумева пуну запосленост, а са друге 
стране руковођење газдинством није увек усмерено на тржиште. Око 50% газдинстава износи део производа на 
тржиште што значи да је овај рад и производња за сопствене потребе. Значајан део оних који су ангажовани у 
овом облику рада налазе се у статусу помажућих чланова газдинства. Велика већина у овој категорији неплаћене 
радне снаге су жене. 
 
 
10. Приоритети развоја 
 
 

 
 

 
 

Приоритет 1. 
 

Приоритет 2. 
 

Приоритет 3. 
 

 
Подстицање и јачање 

предузетништва за развој 
свих економских делатности, 
нарочито пољопривреде и 

прераде хране 

Развој и неговање различитих 
култура поспешујући сеоски 

туризам 

Неговање и уважавање 
природних ресурса и 

окружења 

 

Приоритети у остваривању визије подручја НБрурал су: 

1. Подстицање и јачање предузетништва за развој свих економских делатности, нарочито 
пољопривреде и прераде хране 

 
Привредни раст, развој пољопривреде и смањење незапослености је основа за развој ЛАГ заједнице. Како 
привредни раст зависи од много фактора, на неке од њих заједница у оквиру ЛАГ-а не може да утиче. 
Локална заједница ипак може да заузме проактиван став: пре свега може да подржи шире привредне стратегије 
које подстичу и јачају предузетништво и развој пољопривреде и прераде хране. Такође, може да утиче на 
побољшавање ефикасности постојећих, изградњу свих облика имовине руралне заједнице (економске, људске и 
социјалне), стварање нових могућности кроз размишљање на иновативан начин о проблемима и отвореним 
питањима са новим претпоставкама, те подстицање ентузијазма и "страсти" људи ка променама, негујући и 
стварајући мале, видљиве успехе.  
 
Важан елеменат напретка у сеоским заједницама треба да буде промишљен, различит, другачији приступ 
одређеним појавама, пословима и решењима. Због тога је развијање и неговање предузетништва и 
предузетничког духа  суштински важно за развој заједнице. 
 

2. Развој и неговање различитих култура поспешујући сеоски туризам 
 
Територија ЛАГ-а је дом за становнике припаднике различитих култура, традиција и веровања као и  значајан 
број националних мањина. Искуство, знање старијих суграђана је ресурс који је могуће користити кроз савета о 
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пољопривредној производњи посебно органској производњи, као и за прикупљање података о подручју ЛАГ-а који 
се могу користити у привлачењу туриста, (узгој на традиционалан начин). 
Идеја је да се кроз домаћу радиност и очување нематеријалне културне баштине омогући запошљавање  тешко 
запошљиве категорије становништва, жена у старосној доби између 40 и 65 година. Сеоски туризам се препознаје 
као значајна шанса за развој целокупне локалне заједницe. 
 

3. Неговање и уважавање природних ресурса и окружења 
 
Општина Нови Бечеј има значајне природне  ресурсе, недовољно промовисане. Река Тиса је значајна шанса за 
пловни међународни саобраћај. Дефинисањем праваца развоја и политике управљања животном средином на 
територији ЛАГ-а подстакнуће се решавање проблема из области заштите животне средине. Санацијом депонија 
подићи ће се ниво заштите животне средине као и утицај на здравље становништва. Промовисањем и развијањем 
чистијих технологија смањиће секоличина отпада. Едукацијом о сортирању и рециклажи, и применом ових метода 
уштедеће се енергија као и утицање на свест о  отпаду као ресурсу, а не као смећу и загађивачу. 

11. Уместо закључка 

Значај пољопривреде за привредну и укупну запослености, веома је велик и знатно доприноси осталим 
индустријским секторима који зависе од сировина из пољопривреде, индустрији инпута за пољопривреду и 
пратећим услужним делатностим. Постоје потенцијали за интензивнију пољопривредну производњу. 
Данашњицу руралних подручја обележавају трендови кроз које треба проћи што безболније и на начин који ће 
обезбедити просперитет појединца, локалне заједнице и читаве територије. Ти трендови су последица процеса 
транзиције који код нас још увек није окончан, а огледа се у наслеђеном уверењу да државне фирме обезбеђују 
доживотни посао, да је четврти степен школске спреме и даље довољан за успешну трку на тржишту рада. 
Нема довољно промовисања могућности зараде у примарној пољопривредној производњи, уважавања значаја 
увођења додатних улагања, мада бисмо могли рећи и заборављених улагања у системе за наводњавање који 
осигуравају континуитет приноса у сушним годинама које су све чешће. 
 
Такође се пре мало уважава значај целоживотног учења и тржишног пословања које подразумева прећење 
трендова и прилагођавање истима, не због популарности него из озбиљне финансијске процене која постоји у 
моменту промене улагања у пољопривредну производњу. Такође је потребно преиспитати значај удруживања 
посебно власника мањих газдинстава при пласману пољопривредних производа, јер би то омогућило и општини 
да лакше донесе одлуке о стратешким пројектима који би подржали  сектор пољопривреде. 
Ниски приходи у пољопривреди усмеравају људе да траже посао у другим секторима који су углавном у градским 
срединама. 
Диверзификација активности на пољопривредном домаћинству у правцу туризма, занатства, услуга и домаће 
радиности карактеристична је због све мањих потреба за радном снагом у пољопривреди. Диверзификација 
руралне економије захтева специфична знања и вештине од руралне популације о економији, маркетингу, 
менаџменту, информационим технологијама. Потенцијали су велики и треба их искористити пре свега због 
позитивног тренда постојања интересовања у сектору туризма и услуга за овим видом. 
Потребно је подићи степен заинтересованости за активно укључивање у ЛАГ приватног сектора и то 
промовисањем компаративних предности оваквог приступа као и значајне финансијске добити. 
Циљ је буђење свести о значају међусекторске сарадње у оквиру које организације раде заједно на праведан и 
обострано користан начин, те кроз  прихватање  ЛЕАДЕР принципа утичу на постизање циљева одрживог развоја. 
 
Рурални развој у наредном периоду треба осмислити у етапама. Основни параметри при планирању треба да 
буду: праћење глобалних трендова у производњи хране и туризму, расположива финансијска срдства у општини 
као и значајна финансиска средства из ЕУ. 
Напоре треба усмерити на едукацију како чланова ЛАГ-а, тако и шире, да спремно дочекају отварање ИПАРД 
линије и других значајних фондова. Под спремношћу се подразумева осим знања о припреми пројеката и кораци 
ка успостављању партнерстава, у удруживању произвођача и јасна визија улоге сеоских домаћинстава у развоју 
туризма. 
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Да би се ови кораци реализовали, стратешки оквир постављен овом Стратегијом неопходно је да се што скорије 
приступи изради акционог плана који би обухватио начин постизања приоритета те дефинсао пројекте који 
доприносе испуњењу мера и активности. 
 
12. Приоритети, специфични циљеви и мере 

 

Подстицање и јачање 
предузетништва за 
развој свих економских 
делатности, нарочито 
пољопривреде и 
прераде хране 

 
 
ПЕРМАНЕНТНО ЈАЧАЊЕ 
ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Подизање образовног нивоа 
становништва у оквиру ЛАГ-а 
 
Оснаживање ОЦД сектора 

Унапређење положаја рањивих 
група 

 
РАЗВИЈЕНИ 
КАПАЦИТЕТИ/САДРЖАЈИ 
ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 
ДРУШТВЕНИХ ПОТРЕБА 
СТАНОВНИШТВА 

Развој услова и подизање 
квалитета 
услуга у образовању 

Подизање нивоа свести 
становништва у сфери здравствене 
заштите 

Побољшање услуга социјалне 
заштите 

Развој услова и подизање 
квалитета 
услуга у сфери културе 
 Развој услова за бављење спортом 
 
 
 Унапређење комуникације ЛС, 
грађана и ЛАГ-а 

 
РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Развој биљне производње 

Развој сточарске производње 

РАЗВОЈ 
ПРЕРАЂИВАЧКИХ  
КАПАЦИТЕТА 
 
 
 

Привлачење 
инвеститора у 
прерађивачки сектор 

 
РАЗВОЈ   СЕКТОРА   МСП   
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Подизање предузетничког духа 

 
ПРИОРИТЕТ 

 
СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ МЕРА/АКТИВНОСТ 
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Подстицање 
формирања МСП и 
радњи 
 
 

Развој и неговање 
различитих култура 
поспешујући сеоски 
туризам 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА    
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Развој неманифестационог сеоског 
туризма 

Развој других видова 
туризма 

Унапређење и развој 
туристичке 
инфраструктуре и 
супраструктуре 

Неговање и уважавање 
природних ресурса и 
окружења 

ПОДИЗАЊЕ 
ЕКОЛОШКИХ СВЕСТИ У 
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Подршка посебним 
програмима 
институција, ЈП, 
програмима Удружења 
грађана и приватни 
сектор 

ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ 
РЕСУРСИ 

Израда планских и стратешких 
докумената у области ЗЖС 

Праћење и унапређење стања 
природе и јавних површина 

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Санација и изградња 
атмосферских канала и атарске 
каналске мреже 

 Унапређење водоводне и 
канализационе мреже 

 Развој путне инфраструктуре 

 Развој инфраструктуре на обали 
реке Тисе 
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 Повећање енергетске ефикасности 
у оквиру ЛАГ-а 

 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ Управљање посебним токовима 
отпада 

 

10. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) 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 33. седници 
одржаној дана 19.11.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

Јавног предузећа „Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине 
општине Нови Бечеј“ 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Дирекција за планирање, 
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ Нови Бечеј коју је донео Надзорни 
одбор, на седници одржаној 30.10.2015. године.  
 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-011-4/2015                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                    Скупштине општине  
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                                  Мирјан Јакшић с.р. 
 
11. На основу члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“, број 119/2012) и члана 35. 
став 1. тачка 9. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 3/2014- пречишћен текст 
и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП ''Дирекција за планирање, 
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' за 2015. године 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања ЈП ''Дирекција за планирање, изградњу, 
уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'', Нови Бечеј за 2015. годину који је усвојио 
Надзорни одбор јавног предузећа на седници одржаној дана 09.09.2015. године. 
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II 

Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-011-4/2015                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                    Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                           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), Скупштина општине Нови Бечеј на  33. седници одржаној дана 19.11.2015. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Измену Програма рада и финансијског плана Канцеларије за ЛЕР Нови 

Бечеј за 2015. годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену  Програма  рада и финансијског плана Канцеларије за ЛЕР Нови Бечеј за 2015. 
годину који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 22.10.2015. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-40/2015                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 
 
13. На основу члана 247. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), 
члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-
пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј, на 33. седници одржаној 19.11.2015 . године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења за закључивање Колективног уговора код послодавца  Дом културе општине 

Нови Бечеј 
 

I 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Саша Шућуровић да закључи Колективни уговора код послодавца  Дом 
културе општине Нови Бечеј. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-022-3/2015                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                         Мирјан Јакшић с.р.       
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14. На основу члана 247. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), 
члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-
пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј, на 33. седници одржаној 19.11.2015 . године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању овлашћења за закључивање Колективног уговора код послодавца  Народне библиотеке 

општине Нови Бечеј 
 

I 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Саша Шућуровић да закључи Колективни уговора код послодавца  
Народне библиотеке општине Нови Бечеј. 
 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-022-4/2015                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.  
 
15. На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013), члана 23. 
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) члана 35. став 1. тачка 33. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј, 
на 33. седници одржаној 19.11.2015 . године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника  

Удружење Приватника Нови Бечеј 
 
I 
 

Даје се сагласност за давање у закуп следећих  непокретности корисника Удружење Приватника Нови Бечеј, у 
јавној својини које непосредно не служе извршавању надлежности удружења,  ради остваривања прихода: 
 

1. Пословни простор у улици Маршала Тита 11 у Новом Бечеју површине 78м2 – за обављање банкарске 
делатности. 

2. Пословни простор у улици Маршала Тита 11 у Новом Бечеју површине 67м2 – за обављање  угоститељске 
делатности. 

3. Пословни простор у улици Маршала Тита 11 у Новом Бечеју површине 33м2 – за обављање делатности 
трговине. 

4. Пословни простор у улици Маршала Тита 11 у Новом Бечеју површине 30м2 – за обављање делатности 
трговине. 
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II 
Средства остварена давањем у закуп приход су Удружење Приватника, као носиоца права коришћења.  

 
III 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-46-73/2015                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                    Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.       
 
16. На основу члана 130. Став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05, 72/09, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 33. седници одржаној 
дана 19.11.2015. године доноси 

РЕШЕЊЕ 
о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј 

 
I 

За директора Дома здравља Нови Бечеј именује се: 
 
Др Анђелка Коровљев из Новог Бечеја,  на период до 4 године. 
 

II 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-69/2015                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                       Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                                     Мирјан Јакшић с.р.  
 
17. На основу члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13, 93/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9А. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 33. седници одржаној дана 
19.11.2015. године доноси 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Нови Бечеј 

 
I 

Разрешава се  вршилац дужности директора Дома здравља Нови Бечеј: 
 
Даница Чокић из Новог Бечеја, помоћница директора за правне послове Дома здравља Нови Бечеј, због 
именовања директора.  
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II 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-70/2015                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 
18. На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. и 42. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', 
број 111/09 и 92/2011)  и члана 35. тачка 38. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 33. седници одржаној дана 19.11.2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ E  
о разрешењу и именовању чланова Штаба за ванредне ситуације 

 
I 

Разрешава се дужности члана Штаба за ванредне ситуације Станоје Петровић пензионер. 
 

II 
За чланове Штаба именују се: 
 

1. Милан Павлица, деонични техничар у ВДП ''Горњи Банат'', Кикинда, 
2. Др вет.спец. Војислав Блажин, 
3. Оскар Косо, војни службеник у ОК Нови Бечеј. 

 
III 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-71/2015                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 
 
19. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/2009, 52/11 и 55/13) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 33. седници 
одржаној дана 19.11.2015. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ НОВО 

МИЛОШЕВО 
 

1. 
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново 
Милошево: 
 
Представник локалне самоуправе 
 

1. Саша Недин из Новог Милошева 
 

2. 
За члана Школског одбора Ош „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево именују се: 
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Представник локалне самоуправе 
 

1. Бранислав Величков из Новог Милошева,  
 

3. 
Мандат  изабраног члана траје до истека мандата Школског одбора. 

4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-61-23/2015                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 19.11.2015. године                                                                                               Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                               Мирјан Јакшић с.р 
 
20. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/2009, 52/11 и 55/13) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 33. седници 
одржаној дана 19.11.2015. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. 
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј: 
 
Представници родитеља 
 
1. Моника Јованов, из Новог Бечеја, 
2. Мелинда Бечеи, из Новог Бечеја. 
 

2. 
За чланове Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј именују се: 
 
Представници родитеља 
 

1. Лалић Слађана из Новог Бечеја,  
2. Шредер Андреа из Новог Бечеја. 

 
3. 

Мандат  изабраног члана траје до истека мандата Школског одбора. 

4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-61-22/2015                                                                                               ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
Датум: 19.11.2015. године                                                                                    Скупштине општине  
Н о в и  Б е ч е ј                                                                                                     Мирјан Јакшић с.р. 
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21. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/2009, 52/11 и 55/13) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине 
Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 33. седници 
одржаној дана 19.11.2015. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. 
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Средње школе Нови Бечеј: 
 
Представник запослених 
 

1. Борислав Киселички из Новог Бечеја 
 
Представник родитеља 
 

1. Драган Будак из Новог Милошева 
 
Представник локалне самоуправе 
 

1. Далибор Вучетић из Новог Бечеја 
 

2. 
За чланове Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именују се: 
 
Представник  запослених 
 

1. Тијана Блажић из Новог Бечеја 
 
Представник родитеља 
 

1.    Ризафета Богућанин  из Новог Бечеја  
 
 
Представник  локалне самоуправе 
 

1. Мирослав Мацура  из Новог Бечеја 
 

3. 
Мандат  изабраног члана траје до истека мандата Школског одбора. 

4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
 

Број: II 02-020-62/2015                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                      
Датум: 19.11.2015. године                                                                                              Скупштине општине  
Н о в и  Б е ч е ј                                                                                                              Мирјан Јакшић с.р. 
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22. На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине Нови Бечеј Бечеј(''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014),Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 33. седници одржаној дана 
19.11.2015. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПАВА 

СУДАРСКИ“ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
I 

Разрешава се дужности члана Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј: 
 
Представница Савета родитеља 
 

1. Ивана  Јоцковић из Новог Бечеја 
 

II 
За члана Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј именује се: 

 
Представница Савета родитеља 
 

1. Олга Лалић из Новог Милошева 
 

III 
Мандат  изабраног члана траје до истека мандата Управног одбора. 

IV 
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-61-21/2015                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 19.11.2015. године                                                                                         Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                       Мирјан Јакшић с.р. 
 
23. На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 3. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 11/2008, 15/2010 и 15/2011) ичлана 35. тачка 18. Статута општине 
Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине 
Нови Бечеј на својој 33. седници одржаној дана 19.11.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника Комисије за доделу стипендија 

 
 
I 

Разрешава се председница Комисије за доделу стипендија: 
 

1. Марина Шафрањ из Новог Бечеја  
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II 
У Комисију за доделу стипендија именује се за председника: 
 

2. Дејан Вулеташиз Новог Бечеја  
 

III 
Ово Решење објавити у  Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-75/2015                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                
Дана: 19.11.2015. године                                                                                                  Скупштине општине                                                             
Нови Бечеј                                                                                                                         Мирјан Јакшић с.р.        
 
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 73. седници одржаној дана 
12.11.2015. године донело је 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Фестивал ждралова“ 

 
I 

Ради спровођења и организације манифестације „Фестивал ждралова“ која ће се одржати у Новом Бечеју у 
периоду од 14.11. до 15.11.2015.г. именује се Организациони одбор у следећем саставу: 
 

5. Немања Васковић, председник 
6. Сењи Ласло, заменик председника 
7. Шимончик Силвија, чланица 

 
II 

Чланови Организационог одбора не остварују право из члана 21. став 2. Одлуке о примањима изабраних, 
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови 
Бечеј. 
 

III 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-020-77/2015                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.11.2015.године                                                                                              Општинског већа  
Нови Бечеј                                                                                                                        Саша Шућуровић с.р. 
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2. 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 73. седници одржаној дана 
12.11.2015. године донело је 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора манифестације  

„Обзорја на Тиси- Дани Јосифа Маринковића“  
 
I 

Ради спровођења и организације манифестације „ 23. Обзорја на Тиси- Дани Јосифа Маринковића- 2015 “ која ће 
се одржати у Новом Бечеју у периоду од 26.05. до 28.05.2015. године, именује се Организациони одбор у следећем 
саставу: 
 
1. Маријана Барачков- председница  
2. Новица Блажин- заменик председника 
3. Снежана Николић- чланица 
4. Борислав Сантрач- члан 
5. Проф. др Димитрије Големовић- члан 
6. Вера Варга- чланица 
7. Софија Гурјанов Јегдић- чланица 
8. Јована Вокић- чланица 
9. Драган Балабан - члан 
10. Сенка Влаховић Филипов- чланица 
11. Јелена Пауљев- чланица 
12. Славица Ковачев- чланица 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: III 02-020-76/2015                                             ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 12.11.2015. године                                                                                               Општинског већа 
Нови Бечеј                                                                                                                        Саша Шућуровић с.р. 
 
3. На основу члана 51.  Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013) члана 56. став 1. тачка 
11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) 
Општинско веће општине Нови Бечеј, на 73. седници одржаној 12.11.2015. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на текст Уговора о послузи између Полицијске станице Нови Бечеј и Општине 
Нови Бечеј  

I 
Даје се сагласност на текст Уговора о послузи који су закључиле Општина Нови Бечеј и Полицијска станица Нови 
Бечеј. 
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II 
О спровођењу овог решења стараће се Општинска управа Нови Бечеј.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-404-33/1-2015                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.11.2015.године                                                                                             Општинског већа  
Нови Бечеј                                                                                                                       Саша Шућуровић с.р. 
 
4. На основу члана 6.  став 3. и члана 8. став 3 Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј 
(„Службени гласник РС“, 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 73. седници одржаној 
дана 12.11.2015. године донело је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правила манифестације и одобравању Програма Ricsaj 2015. године 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације Ricsaj 2015. године. 
 
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације Ricsaj 2015. године који је донео Организациони одбор манифестације  на 
седници одржаној 28.10.2015. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-653-34/2015                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.11.2015.године                                                                                            Општинског већа  
Нови Бечеј                                                                                                                      Саша Шућуровић с.р. 
 
5. На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013), члана 23. 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) 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 73. седници одржаној 12.11.2015 . године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника  

Месне заједнице Кумане 
 
I 

Даје се сагласност за давање у закуп следећих  непокретности корисника Месне заједнице Кумане, у јавној 
својини које непосредно не служе извршавању надлежности установе,  ради остваривања прихода: 
 

1. Пословни простор у приземљу зграде у улици Љубице Одаџић ББ, у Куману површине 30м2– за обављање 
делатности трговине. 

2. Пословни простор- цела зграда у улици Маршала Тита 116, у Куману – за обављање пословне делатности 
ветеринарске станице. 

 
II 

Средства остварена давањем у закуп приход су Месне заједнице, као носиоца права коришћења.  
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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 8 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 03-361-21/2015                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.11.2015.године                                                                                           Општинског већа  
Нови Бечеј                                                                                                                     Саша Шућуровић с.р. 
 
6. На основу члана 29. и 50. Закона о одбрани („Службени гласник РС“ број 116/07, 88/09, 88/09 – др. 
закон, 104/09 – др. закон, 10/15) и члана 73. став 2. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 73. седници одржаној 
дана 12.11.2015. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Правилник о ратној организацији и систематизацији раднх места у 

Општинској управи Нови Бечеј 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о ратној организацији и систематизацији раднх места у Општинској 

управи Нови Бечеј, који је донела Начелница Општинске управе нови Бечеј дана 29.10.2015. године 
 

II 
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-110-8/2015                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.11.2015.године                                                                                           Општинског већа  
Нови Бечеј                                                                                                                     Саша Шућуровић с.р. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                                                       
1. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12), члана 6. Одлуке  о буџету општине Нови Бечеј за 2015 годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
21/2014) и  члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 ) Председник  општине 
доноси  

 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
21/2014) у оквиру програма 15 – Програм локалних самоуправа (П0602), програмска активност – резерве 
(ПА0010),  раздео 2 – Послови Општинске управе, Глава 2.10 - Резерве, Позиција 43, Економска класификација 
499121 – Teкућа  буџетска резерва, одобравају  се  средства у укупном износу од  194.900,00 динара “ AUDIO BM “ 
Нови Сад. 
 
 
 

http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df55282%26action%3Dpropis%26path%3D05528201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df69672%26action%3Dpropis%26path%3D06967201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df69691%26action%3Dpropis%26path%3D06969101.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df70797%26action%3Dpropis%26path%3D07079701.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26file%3Df108699%26action%3Dpropis%26path%3D10869901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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II 
 Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
и књижиће се у оквиру програма 11 – Социјална и дечја заштита (П0901), програмска активност – Социјална 
помоћ (ПА0001),  раздела 2 – Општинска управа Глава 2.11 – Социјална помоћ,  Позиција 45,  Економска 
класификација 472000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј. 

IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: IV-04-400-2-10/2015                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.11.2015.године                                                                                      Општине Нови Бечеј 
Нови Бечеј                                                                                                                   Саша Шућуровић с.р. 
 
2. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12), члана 6. Одлуке  о буџету општине Нови Бечеј за 2015 годину ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
21/2014) и  члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 ) Председник  општине 
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 
21/2014) у оквиру програма 15 – Програм локалних самоуправа (П0602), програмска активност – резерве 
(ПА0010),  раздео 2 – Послови Општинске управе, Глава 2.10 - Резерве, Позиција 43, Економска класификација 
499121 – Teкућа  буџетска резерва, одобравају  се  средства у укупном износу од  200.000,00 динара. 
 

II 
 Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за које није извршена апропријација 
и књижиће се у оквиру програма 9 – Oсновно образовање (П2002), програмска активност – Функционисање 
основних школа (ПА0001),  раздела 3 – Основно образовање, Глава 3.01 – О.Ш „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј,  
Позиција 56/7,  Економска класификација 425000 . 
 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј. 

 
IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: IV-04-400-2-11/2015                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.11.2015.године                                                                                      Општине Нови Бечеј 
Нови Бечеј                                                                                                                  Саша Шућуровић с.р. 
 
 

 



19. новембар 2015.                               Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 23                76 
 
3.  На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12,62/13, 63/13, испр. 108/13 и 142/14 ) и члана 14. Одлуке  о буџету општине Нови Бечеј за 2015. годину 
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 21/2014) и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број:129/07 ) Председник  општине доноси  

РЕШЕЊЕ 
о промени издвојеног износа апропријације 

 
I 

 Износ апропријације утврђен  Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови 
Бечеј", број 21/2014) у оквиру програма 14 –  Развој спорта и омладине (П1301), програмска активност – подршка 
локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (ПА0001), раздео 9 – Физичка култура, Глава 9.01 – 
Спортско рекреативни центар „Јединство“   Нови Бечеј, Позиција 138  – Текуће поправке и одржавање, Економска 
класификација 425000 смањује  се  укупно за 50.000,00 динара. 

 
II 

Средства из тачке I овог решења књижиће се у оквиру програма 14 –  Развој спорта и омладине (П1301), 
програмска активност – подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (ПА0001), раздео 9 
– Физичка култура, Глава 9.01 – Спортско рекреативни центар „Јединство“  Нови Бечеј , Позиција 141 – Машине и 
опрема , Економска класификација 512000 у износу од 50.000,00 динара.  
   

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске  управе Нови Бечеј. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: IV-04-400-64-18/2015                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.11.2015.године                                                                                         Општине Нови Бечеј 
Нови Бечеј                                                                                                                     Саша Шућуровић с.р. 
 

САДРЖАЈ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

1. Извештај о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј  за 
период од 01.01. до  30.09.2015. године 

23 1 

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на 
територији општине Нови Бечеј 

23 27 

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и 
најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на територији 
општине Нови Бечеј 

23 29 
 
 

4. Одлуку о изради Плана детаљне регулације обилазнице око Новог 
Милошева 

23 29 
 
 

5. Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичке дестинације 
Ново Милошево 
 

23 35 
 
 

6. Одлука о приступању изради измена и допуна  Просторног плана 
општине Нови Бечеј 

23 40 
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7. Одлука о поверавању послова комуналне делатности зимског 
одржавања јавних путева у општини Нови Бечеј 

23 42 
 
 

8. Oдлукa о  усвајању Стратегијe руралног развоја општине Нови Бечеj 23 43 

9. Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј 2015-2025 23 43 

10. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 
Јавног предузећа „Дирекција за планирање, изградњу, уређење 
насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ 

23 63 

11. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма 
пословања ЈП ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и 
заштиту животне средине општине Нови Бечеј'' за 2015. годину 

23 63 

12. Решење о давању сагласности на Измену Програма рада и 
финансијског плана Канцеларије за ЛЕР Нови Бечеј за 2015. годину 

23 64 

13. Решење о давању овлашћења за закључивање Колективног уговора 
код послодавца  Дом културе општине Нови Бечеј 

23 64 

14. Решење о давању овлашћења за закључивање Колективног уговора 
код послодавца  Народне библиотеке општине Нови Бечеј 

23 65 

15. Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној 
својини корисника  Удружење Приватника Нови Бечеј 

23 56 

16. Решење о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј 23 66 

17. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља 
Нови Бечеј 

23 66 

18. Решење о разрешењу и именовању чланова Штаба за ванредне 
ситуације општине Нови Бечеј 

23 67 

19. Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Ош „Др 
Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево 

23 67 

20. Решење о разрешењу и именовању чланoва школског одбора  
Ош „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

23 68 

21. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора Средње 
школе Нови Бечеј 

23 69 

22. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј 

23 70 

23. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за доделу 
стипендија 

23 70 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

1. Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације 
„Фестивал ждралова“ 

23 71 

2. Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације 
„Обзорја на Тиси- Дани Јосифа Маринковића 

23 72 

3. Решење о давању сагласности на текст Уговора о послузи између 
Полицијске станице Нови Бечеј и Општине Нови Бечеј 

23 72 
 
 

4. Решење о давању сагласности на Правила манифестације и 
одобравању Програма Ricsaj 2015. године 

23 73 
 
 

5. Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној 
својини корисника Месне заједнице Кумане 

23 73 
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6. Решење о давању сагласности на Правилник о ратној организацији и 
систематизацији раднх места у Општинској управи Нови Бечеј 
 

23 74 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

1,2. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:  10,11 
 
 

23 74-
75 

3. Решење о промени издвојеног износа апропријације: 18 

  

23 76 
 
 

 
 
  

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