
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 7                     Нови Бечеј  29.03.2005. године                  година XLI 

 
1. 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник 

Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 27.став 1. тачка 5. 

Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), 
Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 29.03.2005.године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂЕНИМ МЕРАМА И УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У ПОСТУПКУ УСВАЈАЊА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА НОВОГ БЕЧЕЈА 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се да су у Генералном плану Новог Бечеја, чији 
поступак за усвајање је у завршној фази, обезбеђене мере и услови у погледу 
заштите животне средине. 

Члан 2. 
 У Генералном плану Новог Бечеја, као превентивне мере обезбеђене су 
нарочито: 
 1) утврђивање посебних режима очувања и коришћења подручја 
заштићених природних добара, изворишта водоснабдевања, јавних зелених 
површина и рекреационих подручја; 
 2) одређивање подручја угрожених делова животне средине (загађена 
подручја, подручја угрожена експлоатацијом минералних сировина, плавна 
подручја и сл.) и утврђивање мера за санацију ових подручја; 
 3) утврђивање мера и услова заштите животне средине према којима ће 
се користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно 
вршити изградња индустријских и енергетских објеката, објеката за прераду и 
одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом 
или коришћењем се може угрозити животна средина. 
 

Члан 3. 
 Услове за обезбеђење мера из члана 2. ове Одлуке Скуштина је донела 
на основу услова и мишљења надлежних стручних организација. 

 
Члан 4. 

  Одрживо коришћење и заштита природних вредности обезбедиће 
се у оквиру плана и програма управљања природним ресурсима и добарима, у 
складу са Стратегијом просторног развоја Републике и Националном 
стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара, који ће 
Скупштина донети пре усвајања Просторног плана општине Нови Бечеј који је у 
поступку израде. 
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Члан 5. 
 За Просторни план општине Нови Бечеј израдиће се стратешка процена 
утицаја на животну средину као његов саставни део. Стратешка процена 
утицаја на животну средину мора бити усклађена са другим проценама утицаја 
на животну средину, као и са Генералним планом Новог Бечеја, Регулационим 
плановима, плановима и програмима заштите животне средине и врши се у 
складу са поступком прописаним посебним законом.  
 Посебном Одлуком Скупштина ће одредити и друге врсте планова и 
програма за које ће се израђивати стратешка процена утицаја. 
 

Члан 6. 
 Просторним планом општине Нови Бечеј, утврдиће се зоне изградње на 
одређеним локацијама зависно од капацитета животне средине и степена 
оптерећења, као и циљева изградње унутар одређених делова на тим 
локацијама.  
 У појединим зонама у којима је утврђена заштитна удаљеност или 
подручје, дозвољено је обављање активности на начин утврђен посебним 
прописима у складу са природом оптерећивања животне средине.  
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу општине Нови Бечеј». 
  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:II 02-011-5/2005                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.03.2005                                                            Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                     Добривој Рашков с.р. 
 
2. 
 
 На основу члана 63. Закона о локалној самоуправи (″ Службени гласник 

Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 80. Статута општине 

Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј) бр.7/2002), Скупштина општине 
Нови Бечеј, на седници одржаној 29.03.2005.године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 У општини Нови Бечеј, као национално мешовитој општини, оснива се 
Савет за међунационалне односе који чине представници националних и 
етничких заједница. 
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 Овом Одлуком регулишу се састав, делокруг и начин рада савета за 
међунационалне односе. 
 

Члан 2. 
 Представнике у савету за међунационалне односе могу имати заједнице 
са више од 1% учешћа у укупном становништву општине. 
 У општини Нови Бечеј услове из става 1. испуњавају следеће заједнице: 

• Срби         - учешћа у укупном становништву -      
69,94% 

• Мађари  -//-          
19,22% 

• Роми   -//-            
3,59% 

• Југословени  -//-            
2,10% 

 
 

II  ПОСТУПАК ИЗБОРА ЧЛАНОВА У САВЕТ 
 

Члан 3. 

 Савет за међунационалне односе има 8 осам чланова. 
 Свака од заједница из члана 2. ове Одлуке, у савет даје 2 представника 
независно од процентуалног учешћа у укупном становништву општине. 
 

Члан 4. 
 Одлуку о покретању поступка за избор чланова у Савет, са роком за 
подношење предлога, његовом садржином и предлагачима, доноси Скупштина 
на седници након конституисања. Одлука се објављује у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј» и средствима информисања  
 

Члан 5. 
 Кандидата за члана Савета може предложити:  

1. Група грађана - најмање 10 припадника одређене заједнице из члана 2. 
одлуке; 

2. Одборник у скупштини општине Нови Бечеј за члана савета заједнице 
којој и сам припада; 

3. Удружење регистровано за очување националних, етничких, културних и 
других посебности одређене заједнице. 

 
Члан 6. 

 Предлог за кандидата садржи: 
1. личне податке о кандидату (име и презиме, адреса, лични број) 
2. писмену изјаву кандидата о националној или етничкој 

припадности  
3. доказ да је предлог поднет од овлашћеног предлагача 
(писмене изјаве о националној припадности свих лица – припадника 
одређених заједница) 
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Члан 7. 
 Скупштина општине доноси решење о именовању чланова Савета за 
међунационалне односе. 
 Мандат чланова савета траје 4 године. 
 Решење се објављује у «Службеном листу општине Нови Бечеј» 
 
III  ДЕЛОКРУГ РАДА 
 

Члан 8. 
 Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања 
националне равноправности, у складу са законом и статутом.  
 О својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину која је дужна 
да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 
дана.  
 

Члан 9. 
 Скупштина општине је дужна да предлоге свих одлука које се тичу 
права националних и етничких заједница претходно достави на мишљење 
Савету. 
 

Члан 10. 
 Савет за међунационалне односе има право да пред Уставним судом 
покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог општег 
акта скупштине ако сматра да су њима непосредно повређена права 
националних и етничких заједница представљених у Савету за међунационалне 
односе и право да под истим условима пред Управним судом покрене поступак 
за оцену сагласности одлуке или другог општег акта скупштине са Статутом 
општине.  
 
IV  НАЧИН РАДА 
 

Члан 11. 
 Савет за међунационалне односе ради у седницама. 
 Седнице сазива и њима руководи председавајући, који се бира из реда 
сваке заједнице на годину дана, по редоследу утврђеном у члану 2. ове 
Одлуке. 
 

Члан 12. 
 Начин припреме, вођење и рад седнице могу се уредити пословником. 

 
Члан 13. 

 За свој рад чланови Савета имају право на накнаду према одлуци којом 
се утврђује накнада осталим радним телима Скупштине. 
 

Члан 14. 
 Административно техничке послове за Савет обављаће Општинска 
управа – Одсек за јавне службе.  
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V   ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
«Службеном листу општине Нови Бечеј». 

Члан 16. 
 Након ступања на снагу ове Одлуке, сматраће се да је покренут 
поступак у смислу члана  4. - избор чланова Савета. Рок за подношење 
предлога је 15 дана од дана објављивања у средствима информисања. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: II 02-011-6/2005                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.03.2005. године                                             Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                     Добривој Рашков  с.р.      
 
3. 

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (″Службени гласник РС″, број 25/2000 и 

25/2002), члана 8. став 1. и 4. Закона о комуналним делатностима (″Службени 

гласник РС″, број 16/97 и 42/98), и члана 27. Статута општине Нови Бечеј 

(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) Скупштина општине Нови 

Бечеј на седници одржаној дана  29.03.2005. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕЗИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
″″″″КОМУНАЛАЦ″″″″ НОВИ БЕЧЕЈ СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Члан 1. 
 

 У члану 4. Одлуке о повезивању Јавног предузећа ″Комуналац″ 

Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј (″Службени 

лист општине Нови Бечеј″, број 1/92, 6/2001, 1/2002 и 3/2004) (у даљем тексту: 

Одлуке) Делатности предузећа шифре: ″52410 трговина на мало текстилом и 

52480 остала трговина на мало у специјализованим продавницама (погребна 
опрема, венци, природно и вештачко цвеће, свеће и друго)″ замењују се 

следећим текстом:“Трговина на велико и трговина на мало; оправка моторних 
возила, мотоцикла и предмета за личну употребу и домаћинство, утврђено у 
сектору Е под редним бројем 50, 51, 52 у Закону о класификацији делатности и 
о регистру јединица разврставања („Сл.лист СРЈ“ бр.31/06....74/99) 
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Члан 2. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број:II 02-011-7/2005                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана:29.03. 2005. године                                             Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                     Рашков Добривој с.р. 
  
                                                                                                
4. 

На основу члана 30.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(″Службени гласник Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 

27.став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» 
бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 
29.03.2005.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за 
социјални рад општине Нови Бечеј  

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о изменама Статута Центра за 
социјални рад општине Нови Бечеј, коју је донео Управни одбор на својој 
седници од 22.02.2005. године. 
 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број:II02-020-8/2005                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.03.2005. године                                             Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
 
 
5. 

На основу члана 32. Статута општине Нови Бечеј  ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј ″, број 7/2002 ) и члана 41 и 43 Пословника Скуштине 

општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 14/2004 ) 
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Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 29.03.2005. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и  избору два члана Административно-мандатне 

комисије Скупштине општине 
 

 
I 
 

Разрешавају се дужности чланови Административно-мандатне комисије : 
 

- Милан Станаћев из Новог Бечеја, 
- Зоран Трифунац из Новог Бечеја. 
 
У  Административно-мандатну комисије именују се : 
 
- Анђелка Коровљев из Новог Бечеја - за председника. 
- Сава Главашки из Новог Бечеја - за члана. 

 
 

II 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број:01-020-8/2005                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Нови Бечеј                                                                      Скупштине општине 
Дана: 29.03.2005. године                                           Добривој Рашков с.р. 
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