
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 3                                  Нови Бечеј 22.05.2001 године                 година XXXVII 

 
1. 
 На основу члана 4. Закона о порезу на фонд зарада (″Службени гласник РС ″, број 

27/2001) и члана 16 став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/200) Скупштине општине Нови Бечеј на својој 

седници одржаној дана 22.05.2001. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
о висини и начину коришћења средстава пореза на фонд зарада општине Нови 

Бечеј 
 
Члан 1. 
 Овом Одлуком се утврђује висина и начин коришћења средстава пореза на фонд 
зарада на територији општине Нови Бечеј. 
 
Члан 2. 
 Порез на фонд зарада по овој Одлуци плаћа се по стопи од 3,5%. 
 Обвезник по овој Одлуци је: 

1) исплатилац зарада у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана; 
2) исплатилац прихода од ауторских права и права индустријске својине; 
3) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности; 
4) физичко лице које остварује приходе од пољопривреде и шумарства. 

 
Члан 3. 

Основица за опорезивање по овој Одлуци је: 
1) исплаћена зарада; 
2) опорезиви приход од ауторских права и права индустријске својине; 
3) опорезиви приход од самосталне делатности; 
4) износ катастарског прихода. 

 
Члан 4. 
 Средства остварена од пореза на фонд зарада усмериће се на финансирање:  
 - комуналне делатности; 
 - солидарне стамбене изградње;  

 - друштвених делатности;  
 - Фонда солидарности; 
 - осталих буxетских корисника. 
 
Члан 5. 
 За финансирање комуналне делатности средства ће се користити у складу са 
Планом утрошка буxетских средстава из комуналне области, који доноси Скупштина 
општине за сваку календарску годину. 
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Члан 6.  
 За солидарну стамбену изградњу користиће се остварена средства по стопи од 
0,3% пореза на фонд зарада у складу са  Одлуком о начину и условима коришћења 
средстава за солидарну стамбену изградњу. 
 
Члан 7. 
 За финансирање друштвених делатности средства ће се користити у складу са 
Програмом финансирања друштвених делатности Општине Нови Бечеј, који доноси 
Извршни одбор Скупштине општине. 
 
Члан 8. 
 За Фонд солидарности средства ће се користити за намене које утврди Управни 
одбор Фонда уз сагласност Извршног одбора Скупштине општине. 
 
Члан 9. 
 Порез на фонд зарада плаћа исплатилац по одбитку, на исплаћене зараде и 
опорезиви приход од ауторских права и права индустријске својине, на терет трошкова 

пословања. 
 Порез на фонд зарада на опорезиви приход од самосталне делатности и на 
катастарски приход плаћа, по решењу надлежног пореског органа, обвезник - физичко 
лице које остварује приход. 
 
Члан 10.  
 Порез на фонд зарада запослених уплаћује се у корист Општине Нови Бечеј и то: 
 - за запослене који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног 
осигурања на рачун број 46901-840-221-1216 ,  
 - за остале запослене на рачун број 46901 - 840 - 221 - 1221,  за запослене односно 
друга лица која остварују приход на који се овај порез плаћа, а који имају пребивалиште 
на територији општине Нови Бечеј. 
 
Члан 11. 
 У погледу начина утврђивања пореза на фонд зарада, обрачунавања, 
застарелости, наплате, рокови за плаћање , обрачуна камате за доцњу у плаћању, 
прекршајних казни и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се 
примењују одредбе закона којим се уређује порез на доходак грађана. 
 
Члан 12. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење 
комуналних добара од општег интереса (″Службени лист општине Нови Бечеј″,број 

2/92,4/93,6/93,3/94,4/94,11/94,1/95,1/96,1/97,6/97,1/99 1/99,1/2000,2/2000 и 1/2001). 
 
Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењиваће се од 

01.06.2001. године и објавиће се у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-432-1/2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 22.05.2001 године                                                             Скупштине Општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
2. 

На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностим (″Службени гласник 

РС″, бр. 16/97 и 42/98), члана 22. Закона о условима за обављање промета робе, вршење 

услуга у промету робе и инспекцијском надзору (″Сужбени гласник РС″, број 39/96,20/97 и 

46/98) и члана 16. став 1. тачке 6. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине 

Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

22.05.2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о одржавању пијаца и пружању услуга на њима 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се делатност одржавање пијаца и пружање услуга на њима одређује 
као комунална делатност од локалног интереса и прописују се услови и начин њиховог 
обављања и то : изградња и уређење пијачног простора, врсте пијаца на територији 
општине, управљање пијацама, услови под којима се врши промет робе, услови 
коришћења пијаца, надзор и друга питања од значаја за рад пијаца. 
 

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 2. 
Простор за изградњу пијаце одређује се одговарајућим урбанистичким планом. 
Члан 3. 

Пијаца је комунални објекат заједничке комуналне потрошње у општој употреби, 
изграђено и уређено грађевинско земљиште које је опремљено инфраструтуром и 
продајним местима, прилагођеним за промет пољопривредних и других производа на 
мало и велико као и за вршење услуга у промету робе, на  начин и рад условима 
предвиђеним овом Одлуком. 
 
Члан 4. 

Изградња, одржавање и функционисање пијаца као комуналног објекта, врши се 
сходно Одлуци о изградњи, одржавању и функционисању комуналних објеката ( 
″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 6/97). 

 
Члан 5. 

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, 
опрему неопходну за вршење промета робе и услуга, као и одговарајуће просторије за 
управу пијаце и за органе који врше испекцијски надзор на тој пијаци. 

На пијацама се обезбеђују општи санитарно-хигијенски услови у погледу изградње 
и уређења пијаца, снабдевања водом, одвода отпадних вода, уклањање чврстих отпадних 
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материјала, потребан број тоалетних просторија сразмеран броју продајних објеката, 
односно продајних места на пијаци, у складу са прописима којима се уређују санитарно-
хигијенски услови за ту врсту објеката. 
 
Члан 6. 

Пијачни простор мора бити заштићен оградом и имати тврду подлогу, која је 
отпорна на оштећење, а подобна за лако чишћење и одржавање. 

Пијачни објекти морају бити повезани на електричну мрежу. 
 
Члан 7. 

Продаја производа животињског порекла на зеленим пијацама и вашарима може се 
обављати само у објектима који у погледу изградње, опреме, услова за обављање 
ветеринарских прегледа и других прописаних услова, зависно од врсте делатности која се 
у објекту обавља, испуњавају прописане ветеринарско- санитарне услове. 
 
Члан 8. 

Продајна места на пијаци могу бити на отвореном простору где се роба излаже на 

надкривеним или не надкривеним продајним местима (затворене и отворене тезге, 
пултови, постоља, боксови, киосци, контејнери и слични објекти ) или у затвореном 
пијачном простору опремљеном за потребе продаје одређених производа. 
 

ВРСТЕ ПИЈАЦА 
 
Члан 9. 

По својој намени пијаце могу бити зелене пијаце и пијаце посебних намена: робна, 
кванташка, ауто пијаца и сточна пијаца. 
 
Члан 10. 

На територији општине зелена пијаца се налази ; 
У Новом Бечеју - на крају непарне стране улице Жарка Зрењанина у оквиру 

стамбених блокова 88 и 173. 
У Новом Милошеву - са леве стране улице Трга палих хероја, између улица Николе 

Тесле и Генерала Драпшина 
У Куману - у центру насеља у ул. Маршала Тита, код споменика. 
У Бочару - у центру насеља у полеђини зграде биоскопа 

 
Члан 11. 

На сточним пијацама које могу да се организују и као вашари, продаје се жива 
стока. 
 Уређење сточних пијаца, вашара и сајмова се врши у складу са Правилником о 
уређењу сточних пијаца, вашара, сајмова, изложби и догона ( ″Службени гласник РС″, 

број 31/78). 
 

Члан 12. 
За време одржавања вашара и сличних традиционалних манифестација врши се 

повремена продаја робе, на коју се не примењује пропис у погледу продаје робе на 
тезгама и сличним објектима и у погледу врсте робе која се на њима продаје. 
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УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦОМ 
 
Члан 13. 

Зеленом пијацом у складу са чланом 28. Закона о комуналним делатностима 
управља у Новом Бечеју Јавно предузеће ″ Комуналац ″ Нови Бечеј, а у Новом Милошеву 

Комунално Јавно предузеће ″ Компред ″ Ново Милошево, а у Куману и Бочару Месне 

заједнице ових насељених места ( у даљем тексту : давалац услуга ). 
 
Члан 14. 

Давалац услуга је дужан да се у циљу обезбеђења продајног простора за нормално 
снабедевање купаца пољопривредно-прехрамбеним и другим производима, стара о 
планској изградњи и програму развоја и уређења пијаца, о проширењу пијачне мреже, о 
савременом, уредном и квалитетном пружању пијачних услуга корисницима пијачног 
простора. 
 
Члан 15. 

Давалац услуга је дужан да пијачне објекте постави и распореди на начин којим се 
обезбеђује функционалност и естетски изглед пијаце и омогућује коришћење пијачног 

простора. 
 
Члан 16. 

Распоредом пијачних објеката се мора обезбедити одвојен простор за продају 
пољопривредно-прехрамбених производа од продаје цвећа, украсног, лековитог биља, 
садног материјала, украсних јелки, омота за паковање намирница, непрехрамбених 
производа занатских радњи и домаће радиности. 
 
Члан 17. 

Давалац услуга прописује пијачни ред у складу са овом Одлуком уз сагласност 
Скупштине општине. 

Пијачним редом се утврђује нарочито : којим данима се одржавају пијаце, радно 
време, начин обележавања пијачних тезги, ценовник накнаде за коришћење продајних 
места и услуга. 

Пијачни ред мора бити истакнут на огласној табли на пијаци. 
 
Члан 18. 

Наплату накнаде врши овлашђено лице даваоца услуга - пијачар. 
За сваку наплаћену накнаду пијачар издаје оверену признаницу који садржи датум 

издавања, редни број и висину наплаћене накнаде. 
 
Члан 19. 
 Лице које одбије да плати накнаду, дужно је да на захтев пијачара уклони своју 
робу са пијаце. 
Члан 20. 

Давалац услуга може издавати у закуп предузетницима и физичким лицима 
продајна места на пијаци, о чему ће закључити уговор о закупу којим ће регулисати 
међусобна права и обавезе са закупцем у складу са Законом и овом Одлуком. 
 
Члан 21. 
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Одржавање чистоће на пијацама врши се у складу са Одлуком о одржавању 
чистоће ( ″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 5/97) 

 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОМЕТ РОБЕ 

 
Члан 22. 

Поједине врсте робе које не захтевају посебно чување и руковање, на пијацама, 
могу се под условима прописаним законом и овом Одлуком продавати на мало у мањим 
монтажним објектима типа киоска, затворених или отворених тезги, контејнера и сличних 
објеката. 
 
Члан 23. 

Промет робе из предходног члана ове Одлуке могу вршити предузетници који имају 
регистровану радњу за промет на мало на тезгама и сличним објектима. 
Занатске непрехрамбене производе и производе домаће радиности могу продавати 
предузетници који те производе израђују, а половну робу физичка лица. 
 
Члан 24. 

Лица која обављају пољопривредну, занатску и другу делатност, могу продавати 
производе остварене делатношћу под којима се сматрају и прехрамбени производи 
добијени за испоручене сопствене производе у компезационом послу. 
 
Члан 25. 

Пољопривредне производе на зеленим пијацама могу продавати: 
1). индивидуални пољопривредници и чланови њиховог домаћинства уз доказ да су 

обвезници пореза на приход од пољопривреде и  
2). предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту на овим 

пијацама за промет на мало пољопривредних производа. 
 
Члан 26. 

Промет стоке између појединаца обавља се на сточним пијацама. 
Куповину стоке на сточним пијацама могу вршити и предузећа, друга правна лица и 

предузетници за обављање своје делатности. 
 

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА 
 
Члан 27. 

Обавезе корисника пијачних услуга је : 
- да пијачни простор и објекте користе сходно својој намени 
- да се придржавају пијачног реда 
- да по завршеној продаји са пијачног места отпатке смести у контејнере за смеће. 

 
Члан 28. 

На пијаци је забрањено: 
- седење, лежање и спавање на пијачним тезгама, 
- увођење паса и других животиња 
- за време рада пијаце, улажење у пијачни простор превозним средствима 
- бесправно постављање и померање пијачних објеката. 
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НАДЗОР 
 
Члан 29. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска комунална инспекција у 
складу са Одлуком о комуналној инспекцији ( ″ Сл. лист Нови Бечеј″, бр. 5/97) 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 30. 

Новчаном казном у износу од 1000 до 10.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице:  

1. ако не донесе пијачни ред или примењује пијачни ред без добијене сагласности 
2. ако се не придржава пијачног реда  
3. ако пијачну накнаду наплаћује мимо утврђене висине 
4. ако за наплаћену пијачну накнаду не изда признаницу 
5. ако за време рада пијаце  у пијачни простор уђе превозним средствима. 
Новчаном казном у износу од 50 до 5000 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у правном лицу : 

1. ако не донесе пијачни ред или примењује пијачни ред без добијене сагласности. 
Новчаном казном у износу од 1000 динара казниће се за прекршај правно лице на 

лицу места : 
1. ако се не придржава пијачног реда 
2. ако за време рада пијаце у пијачни простор уђе превозним средствима. 

 
Члан 31. 
Новчаном казном у износу од 500 до 5000 динара казниће се за прекршај 

предузетник : 
1. ако не донесе пијачни ред или примењује пијачни ред без добијене сагласности 
2. ако се не придржава пијачног реда 
3. ако пијачну накнаду наплаћује мимо утврђене висине 
4. ако за наплаћену пијачну накнаду не изда признаницу 
5. ако по завршеној продаји не покупи отпатке са пијачног места . 
Новчаном казном у износу од 1000 динара казниће се за прекршај предузетник на 

лицу места: 
1. ако се не придржава пијачног реда 
2. ако по завршеној продаји не покупи одпатке са пијачног места. 

 
Члан 32. 
Новчаном казном у износу од 50 до 2.500 динара казниће се за прекршај физичко 

лице : 
1. ако се не придржава пијачног реда 
2. ако одбије да плати пијачну накнаду 
3. ако по завршеној продаји не покупи отпатке са пијачног места 

4. ако се не придржава забрана из члана 28. ове Одлуке. 
Новчаном казном у износу од 500 динара казниће се за прекршај физичко лице на 

лицу места : 
1. ако се не придржава пијачног реда 
2. ако се не придржава забрана из члана 28.  ове Одлуке. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 33. 

Након истека рока од 5 година од дана ступања на снагу Закона о комуналним 
делатностима, поверавање обављања комуналне делатности одржавање пијаца и 
пружање услуга на њима, ће се вршити у складу са посебном Одлуком. 

 
Члан 34. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о уређењу и организацији 

пијаца и вашара ( ″ Сл. лист срез Зрењанин″, бр. 6/69 и ″ Сл. лист општине Нови Бечеј ″, 

број 7/93 , 9/93 И 5/99). 
 
Члан 35. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 03-352- 1 /2001                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Дана :22.05. 2001.год.                                                              Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                        Милован Баштованов с.р 
 
 
3. 
 На основу члана 10, 15 став 2, 18 став 5, 22 став 3, 25, 27 став 2, 29 и 30 став 1 
Закона о грађевинском земљишту (″ Сл гласник  РС ″, број 44/95 и 16/97 ) и члана 16 став 

1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/00 

) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 22.05. 2001 године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 
 У члану 61 после става 3 Одлуке о грађевинском земљишту (″Сл лист општине 

Нови Бечеј ″ број 4/96, 2/97, 1/98, 6/98, 5/99, 3/00 ) ( у даљем тексту Одлуке ) додаје се 

нови став 4 који гласи : Изузетено грађани се ослобађају обавезе плаћања накнаде за 
коришћење градског грађевинског земљишта за 2000 годину, а извршене уплате за 2000 
годину преносе се на 2001. годину. 
 
Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 01-350-2/2001                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 22.05. 2001.год.                                                     Скупштина општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                  Милован Баштованов с.р. 
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4. 
 
 На основу члана 55, 56 став 2, 60 Одлуке о грађевинском земљишту (″Службени 

лист општине Нови Бечеј ″ 4/96, 2/97, 1/98 ) и члан 16 став 1 тачка 7. Статута општине 

Нови Бечеј (″Сл. лист општине Нови Бечеј ″, бр. 7/99 и 4/00 ) Скупштина општине Нови 

Бечеј на седници одржаној дана 22.05.2001. године донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке утврђивању накнаде за коришћење градског грађевинског 

земљишта 
 
Члан 1. 
 У члану 1. Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење градског грађевинског 
земљишта (″Сл. лист општине Нови Бечеј ″,број 3/97 и 6/98 ) ( у даљем тексту Одлуке ) 

код И зоне број 0,05 замењује се бројем 0,04 а код II зоне број 0,04 замењује се бројем 
0,03. 
 
Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-350-3/2001                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 22.05.2001. 2001.год.                                                          Скупштине општине 
Н о в и Б е ч е ј                                                                    Милован Баштованов с.р. 
 
5. 
На основу члана 44. став 2,4 и 5 Закона о становању (″ Службени гласник РС″ , број 

50/92,76/92,84/92,33/93,53/94,67/93,46/94,47/94,48/94,44/95,49/95,16/97,46/98 ) и 
члана16.став 1. тачке 39Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

22.05.2001. године, донела је 
 

О Д Л У К А 
о измени Одлуке о начину и условима коришћења средстава за солидарну 

стамбену изградњу 
 
Члан 1. 
 У члану 7. став 2. Одлуке о начину и условима коришћења средстава за солидарну 
стамбену изградњу ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/95 и 5/99 ) мења се и 

гласи : 
 ″ Комисију сачињавају председник и 6 чланова. 

 У ставу 3. бришу се речи ″ Општинске организације синдиката″. 

 
Члан 2. 
 Ова Одлука ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-360-1/2001                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана 22.05.2001.год.                                                                   Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                 Милован Баштованов с.р. 
 
6. 
 
 На основу члана 18. Закона о пољопривредном земљишту (″Сл. гласник РС″, број 

49/92,53/93,67/93,48/94,46/95 и 14/2000), члана 6. став 1. и 3. Закона о прекришајима ( ″ 

Сл. гласник РС″, број 44/98 и члана 16 став 1. тачке 39. Статута општине Нови Бечеј 

(″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови 

Бечеј на седници одржане дана 22.05.2001. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о заштити пољопривредних имања од пољске штете 

 
Члан 1. 
 У члану 20. став 1. Одлуке о заштити пољопривредних имања од пољске штете 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″број 3/97) (у даљем тексту: Одлуке) у првој алинеји 

број ″100,00 ″ замењује се бројем ″ 200,00″, у другој алинеји број ″ 50,00″ змењује се 

бројем ″100,00″, а у трећој алинеји број ″10,00″ замењује се бројем ″20,00″. 

 
Члан 2. 
 У члану 29. став 2. Одлике број ″6,00 ″се замењује бројем ″20,00″. 

 
Члан 3. 
 У члану 33. став 1. Одлуке број ″100″ замењује се бројем ″ 50″ ,а број ″500″ 

замењује бројем″ 5000″. 

 
Члан 4. 
 У члану 34 у првој  реченици  број ″5000″ замењује се бројем ″100.000″, а у другој 

реченици број ″100″ замењује се бројем ″ 50″ а број ″1000″ замењује се бројем ″ 5000″ . 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 01-320- 2/2001                                                                   ПРЕДСЕДНИК                               
Дана : 22.05.2001.                                                                    Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                   Милован Баштованов с.р. 
 
7. 
 
 На основу члана 12. тач. 4. Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине Нови 

Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од  22.05.2001. 

године донела је  
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ПЛАН УТРОШКА БУXЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ ЗА 2001. ГОДИНУ 

 
 а) Приходи у 2001. години 
 
 1. Накнада за коришћење комуналних добара  
     од општег интереса                                                 10.700.000 
 2. Накнада за путеве                                                     1.500.000 
 3. Накнада за коришћење градског  
               грађевинског земљишта                                              800.000 
 4. Средства за уређење градског  
               грађевинског земљишта                                           1.000.000 
                                                                                  ______________ 
                                                                                                  14.000.000 
 б) Расходи у 2001. години 
 1. Плаћање електричне енергије за јавну 
               расвету за сва насељена места                               2.500.000 

 2. Превоз материјала за објекте оштећене 
               у поплавама                                                                   600.000 
 3. Рад ЈП ″Дирекција″  - редовна делатност                  180.000 

 4. Месна заједница Нови Бечеј  (53,10%)                    3.940.020 
             - рад ЈП ″Комуналац″ 

                         одржавање зелених и 
                         јавних површина                 630.000  
                       - изградња путева 
                         ул. Ђ. Ђаковић                    400.000 
                       - уређење града                 1.300.000 
                         стаза код суда  800.000   
                         правосл.црква Врањево 
                                                    350.000 
                         католичка црква Врањево 
                                                    150.000 
                                
                       - санација насипа          
                         Либе, Љутово                      185.000 
                       - одржавање јавне 
                         расвете                                200.000 
                       - Ловачки дом                       120.000 
                         дуг из 2000.г.         
                       - изградња ГУП-а                 105.020 
                                                            ________________ 
                                                                   3.940.020 
 5. Месна заједница Ново Милошево (25,75%)             1.910.650 

                       - рад ЈП ″Компред″              315.000 

                         одржавање зелених 
                         и јавних површина 
 
                       - поправка комуналних 
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                         и других објеката               400.000 
                         Дечји вртић, Дом културе 
                       - одржавање јавне  
                         расвете                               160.000 
                       - реконструкција  
                         водовода                            700.000 
                         у ул. П.Аркадија 
                       - пројекат ″Школе за 

                         демократију″                        40.000 

                       - поправка путева                150.000 
                       - израда пројектне  
                          документације                   145.650 
                          регулациони план 
                                                          ------------------------ 
                                                                   1.910.650 
 6. Месна заједница Кумане (14,25%)                             1.057.350 
                - одржавање зелених 
                            површина                           50.000 

                          - одржавање јавне 
                            расвете                            100.000 
                          - чишћење и уређење 
                             депонија                         100.000 
                          - дуг за одношење  
                            смећа  из 2000.г.             100.000 
                          - пројекат ″Школе за 

                            демократију″                   100.000 

                          - оспособљавање  
                            бунара пијаће воде         235.000 
                          - радови на санацији 
                            водоводне мреже           100.000 
                          - одржавање комуна_ 
                            лних и других обј.            200.000 
                            ОШ, Сала биоскопа 
                          - израда пројектне 
                            документације                   72.350 
                                                          _______________ 
                                                                   1.057.350 
 7. Месна заједница Бочар (6,9%)                                      511.980 
                           - набавка бунарске 
                             пумпе                               130.000 
                 - израда кушне  
                             канализације                   170.000 
                           - одржавање зелених  
                             површина                           50.000 
                           - пројекат ″Школе за 

                             демократију″                     40.000 

                           - одржавање комунал. 
                             и других објеката            121.980 
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                             (поправка водовода) 
                                                                       511.980 
 8. Накнада за путеве за Н.Бечеј                                   1.500.000 
                           - одржавање коловоза     700.000 
                           - одржавање  
                             сигнализације                  200.000 
                           - одржавање банкина       300.000 
                           - путни прелази                 100.000 
                           - зимска служба                200.000 
                                                               _____________ 
                                                                    1.500.000 
 9. Накнада за коришћење градског грађевинског  
               земљишта  - Нови Бечеј                                                800.000 
                           - чишћење дивљих  
                              депонија                        400.000 
                           - уређење гробља            200.000 
                 - третирање комараца    200.000 

                                                            --------------------- 
                                                                     800.000 
 
 10. Накнада за уређење градског грађевинског 
                 земљишта Нови Бечеј                                              1.000.000 
                              - израда ГУП-а 
                                 за Нови Бечеј           600.000 
                              - Израда пројекта 
                                фекалне канал.         400.000 
                                Шушањ и Врањево 
                                                                __________ 
                                                                  1.000.000 
                                                                                            _________________ 
                                                                                                      14.000.000 
                     
 - Расходи за Месне заједнице изражени у % односе се на приходну ставку 3. од 
које су одузете ставке расхода 1, 2 и 3. које су заједничке за сва насељена места.     
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 
Број: 01-352-2 /2001                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 22.05.2001.године                                                        Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                    Милован Баштованов с.р. 
 

 
8. 
 На основу члана 7. став 2. и 3.  Одлуке о начину и условима коришћења средстава 
за солидарну стамбену изградњу (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/95, 5/99 и 

3/2001)  и члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
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бр7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 22.05.2001. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о допуни решења  о именовању чланова Комисије за расподелу станова 

солидарности општине Нови Бечеј 
  

I 
 За чланове Комисије за расподелу станова солидарности општине Нови Бечеј 
именују се: 
 
 - Мишковић Ивица из Новог Бечеја и 
 - Габоров Драгиша из Бочара. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број: 01-020- 18 /2001                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 22.05.2001.године                                                        Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                    Милован Баштованов с.р. 
 
9.  

На основу члана   58.  Закона о јавним приходима и јавним расходима 
( ″ Службени гласник РС ″, бр. 76/91 ), и члана 27 Статута општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, бр7/99 и 4/2000) Извршни одбор Скупштине 

општине Нови Бечеј на својој седници од 19.04. 2001. године, доноси 
 

П Р О Г Р А М 
ФИНАНСИРАЊА  ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У 2001 

ГОДИНИ 
 
 

И. Програм финансирања  друштвених делатности у општини Нови Бечеј у 2001. 
години обухвата следеће области: социјалну заштиту, друштвену бригу о деци, основно 
образовање, средње образовање, културу, физичку културу, и накнаде породицама чији 
се једини хранилац породице налази на одслужењу војног рока. 

II.Укупна средства у 2001. години обезбеђена у буxету општине за ову намену 
износе : 13.210.000. динара 
 
1 Социјална заштита   350.000 
 - помоћ  и кућни - дневни боравак    180.000  

 - извршење општинске одлуке о 
  социјалној заштити 

   80.000  

 - средства за рад центра за  
  социјални рад 

   90.000  
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2.  Друштвена брига о деци   3.950.00
0  

 а. средства за рад ПУ ″Пава Су- 

  рски ″( зараде) 

 3.590.000  

 б. материјални трошкови 
ц. трошкови ужине ученика 

 220.000 
140.000 

 
 

3.  Основно образовање   6.910.00
0 

 а. текуће инвест. одржавање О Ш    
1.000.000 

 

 б. превоз ученика основ. школа    800.000  
 ц. материјални трошкови по  

   Правилнику                                                                 
д. остали трошкови                                

 5.060.000 
 
50.000 

 

4. Средње образовање   1.010.00
0 

 а. ТШ  ″ Иво Лола Рибар ″  1.000.000  

 - текуће одржавање    300.000   
 - материјални трошкови  700.000   

     
 б. остали трошкови    10.000  
5. Култура   1.300.00

0 
 - плате   954.000  
 -материјални трошкови 

-манифестације и рад друштава 
    225.000 

121.000 
 

 

 а) Народна библиотека   845.000 
 - за плате     680.000  
 - за материјалне трошкове     165.000  
 б) Раднички дом  ″″″″Јован 

Весели-         нов Жарко ″″″″ 

- за плате 
- за материјалне трошкове 

  
 
220.000 
18.000 

238.000 

 в) Дом културе ″″″″ Марија Пајић ″″″″ 

  - за плате  
  - за материјалне трошкове                                                  

  
54.000 
6.000 

60.000 
 

 -    
 д)Историјски архив Зрењанин   36.000 
 Манифестације и рад културно 

уметничких друштава 
  121.000 

 -″Обзорја на Тиси  ″  25.000  

 - Музички фестивал деце 
  Војводине 
-Група ″ ПААД ″ 

 30.000 
 
10.000 

 

 - Аматерско позориште Н.Бечеј  10.000  
 -  ″ Дани културе   ″ 

- ″ Тиска академија акварела ″ 

 10.000 
5.000 
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 - КУД  ″Јован Аћимац  ″Кумане  10.000  

 - КУД ″Јокаи″ Нови Бечеј  10.000  

 - КУД ″ Братство″ Бочар  2.000  

            
- 

- Зонска смотра аматерских 
   позоришта Војводине  

 5.000  

 - нераспоређена средства  4.000  
6. Физичка култура   400.000 
 а. СРЦ ″Јединство″ Н. Бечеј  

    ( 15% )  
б. Остали расходи по Правилнику 
     ( 10% ) 

  60.000 
 
 
40.000 

 -   ″ ОПЕН - ″  10.000  

 - Стипендије врх.спортиста  16.000  
     
 - Школски спорт  4.000  
 - Средства за ванредне трошкове 

ц. Расподела клубовима по  
    Правилнику  

 10.000 
 

 
300.000 

7.  Средства за заштиту чланова 
 породице 

  10.000 

 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-402-2/2001                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.04.2001.године                                                              Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                               Иван Главашки с.р. 
 
 
10. 
 
 На основу члана 98. став 3. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник 

Републике србије ″, број 49/99) и члана 15. Одлуке о организацији, делокругу и раду 

Општинске управе (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000) Извршни одбор 

Скупштине општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 25.04.2001 године , донео је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места у Општинској управи Нови 

Бечеј 
 

I 
 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј број 
01-020-11/2001 који је донет од стране секретара Општинске управе Нови Бечеј дана 

18.04.2001 године. 
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II 
 Ово Решење ће се објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01.020-12/2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 25.04.2001 године                                                                 Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                   Иван Главашки с.р. 
 
11. 
 На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о 

раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од 

11. Маја 2001. године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора 40. Музичког фестивала деце 

Војводине у Новом Бечеју 

 
I 

 Ради спровођења припрема и организације 40. Музичког фестивала деце Војводине 
који ће се одржати у Новом Бечеју 19. и 20. маја 2001 године образује се Организациони 
одбор у следећем саставу: 
 
Председник 
1. Милован Баштованов 
 
Секретар 
2. Загорка Јегдић 
 
Чланови: 
3. Милорад Галетин, 
4. Стеван Давидовић, 
5. Владимир Давидовић, 
6. Радица Лалић, 
7. Мирјана Момиров, 
8. Милорад Лалић, 
9. Ђорће Трифунац, 
10. Славица Ковачев, 
11. Душанка Николић, 
12. Зеребељи Тењи Едит, 
13. Саша Миленковић, 
14. Чањи Лајош, 

15. Наћ Јожеф. 
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II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Број: 01-020-16/2001                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2001.године                                                                    Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                    Иван Главашки с.р. 
 
12. 
 
 На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о 

раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од 

11. Маја 2001. године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора музичке манифестације ″″″″Обзорја 

на Тиси - Дани Јосифа Маринковића″″″″ у Новом Бечеју 

 
I 

 Ради спровођења припрема и организације музичке манифестације ″Обзорја на 

Тиси - Дани Јосифа Маринковића″, која ће се одржати у Новом Бечеју  31.Маја и 1. Јуна 

2001 године, образује се Организациони одбор у следећем саставу: 
 
Председник 
Милован Баштованов 
Потпредседник 
Никола Арсенов 
Директор манифестације 
Загорка Јегдић 
Секретар 
Славица Ковачев 
Чланови: 
1. Иван Главашки, 
2. Бранислав Киселички, 
3. Милорад Галетин, 
4.Стеван Давидовић, 
5. Аца Т. Ћукичин, 
6. Душанка Николић, 
7. Богомир Бојић, 
8. Милорад Лалић, 
9. Ћорће Трифунац, 
10.Георгије Дујин, 
11.Верица Месарош. 
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Уметнички Одбор ″″″″Обзорја на Тиси ″″″″ чине: 

1. Бисерка Цвејић, 
2. Константин Бабић, 
3. Димитрије Големовић, 
4. Мирослав Штаткић, 
5. Зоран Христић, 
6. Роксанда Пејовић. 
 

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

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Број:01-020-17/2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2001 године                                                               Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                 Иван Главашки с.р. 
 
13. 
 На основу члана 28 Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј 

″Службени лист општине Нови Бечеј″ број 4/2000 и 1/2001 и члана 29 Пословника о раду 

Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″ 

бр.2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на седници одржаној 
дана11.05.2001. године, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор решења грба, меморандума  и писма  Општине 
Нови Бечеј 

 
Члан 1. 
 У Комисију за избор решења грба, меморандума и писма Општине Нови Бечеј 
именују се : 
 
1. Главашки Иван из Новог Бечеја 
2. Киселички Бранислав из Новог Бечеја 
3. Давидовић Ана из Новог Бечеја 
4. Ракочевић Драгоје из Новог Бечеја 
5. Ћурчић Александар из Новог Бечеја 
6. Полак Јожеф из Новог Бечеја 
7. Месарош Јанош из Новог Бечеја. 
 
Члан 2. 
 Задатак Комисије је да изабере и предложи Скупштини општине идејно решење 
грба, писма и меморандума општине Нови Бечеј. 
 Комисија ће на основу позивног конкурса прикупити решења до 15.јуна 2001 
године, организовати расправу у виду Грађанског парламента, сакупити мишљења и 

сугестије грађана и након  30 дана од пријема понуда  
предложити Скупштини општине два идејна решења за прво и друго место. 
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Члан 3. 
 Ово решење ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
 
Број : 01-020- 15 /2001                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 11.05.2001.год.                                                                Извршног одбора 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                            Иван Главашки с.р. 
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