
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 10                         Нови Бечеј  04.04.2006. године                 година XLII 

 
1. 
 

На основу члана 12. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник 
Републике Србије", број 16/97 и 42/98), члана 30. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 27. 
Статута општине Нови Бечеј ("Сл.лист општине Нови Бечеј" бр.7/2002) и члана 4. 
Одлуке о условима и начину поверавања послова одржавања чистоће у општини 

Нови Бечеј, ("Сл.лист општине Нови Бечеј" бр.15/2005) Скупштина општине Нови 
Бечеј на седници одржаној 04.04.2006. године , донела је, 
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПОВЕРАВАЊА ПОСЛОВА 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс ради поверавања послова обављања комуналне 

делатности одржавања чистоће на територији општине Нови Бечеј. 
Јавни конкурс Комисија за управљање чврстим комуналним отпадом ( у 

даљем текстиу: Комисија)  ће објавити у средствима информисања у року од 5 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 2. 
Пре објављивања конкурса стручна служба ће у року из члана 1. став 2. 

Одлуке израдити: 
1.Текст конкурса у складу са Одлуком о условима и начину поверавања 

послова одржавања чистоће у општини Нови Бечеј, ("Сл.лист општине Нови Бечеј" 
бр.15/2005) – који ће се јавно објавити. 

2.Упутство за спровођење члан 11. Одлуке о условима и начину  

поверавања послова одржавања чистоће у општини Нови Бечеј са прилозима - које 
ће заинтересована  лица откупљивати. 
 

Члан  3. 
Приликом преузимања документације из члана 2.тачка 2.ове 

одлуке,заинтересована лица је дужно да достави доказ о уплати 150.000 динара са 
урачунатим ПДВ-ом (неповратно) на рачун буџета општине Нови Бечеј бр.840-
121640-25, са позивом на број 01-020-6/2006, сврха уплате "Преузимање 
конкурсне документације".  

Заинтересована лица која нису преузела документацију немају право 
учешћа на конкурсу. 

Испуњење услова из става 1. и 2. овог члана, услов су за даље разматрање 
понуда као минималан услов. 

У случају да конкурсна документација не испуњава минималан услов сматра 
се неуредном. 
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Члан 4. 
Неуредним понудама сматраће се и заједничке понуде као и алтернативне и 

варијантне понуде. 
Члан 5. 

Конкурсна документација доставља се на језицима који су у службеној 
употреби у општини Нови Бечеј, а сви документи који су оригинално на неком 
страном језику достављају се заједно са преводом на српски језик овереним од 
стране сталног судског тумача. 

Достављање конкурсне документације врши се непосредно на писарници 
Општинске управе Нови Бечеј соба 16, чиме заинтересована лица постају учесници 
на конкурсу. 

Члан 6. 
 Јавно отварање конукрсне документације обавиће Комисија, наредног дана 
по остеку рока за подношење понуда, у 10:00 часова у просторијама Скупштине 
општине Нови Бечеј, улица Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј. 
 Уколико наредни дан по истеку рока из става 1. овог члана пада у нерадни 
дан, јавно отварање конурсне документације ће се обавити првог следећег радног 
дана у време и на месту из става 1. овог члана. 

Члан 7. 
 Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача са 
уредно потписаним и овереним овлашћењем, које се предаје Комисији пре 
отварања понуда. 

Члан 8. 
 Комисија по спроведеном поступку бодовања конкурсних документација 
учесника на конкурсу, предлаже Скупштини општине Нови Бечеј најповољнијег 
учесника на конкурсу најкасније у року од 15 дана од дана отварања конкурсне 
документације. 
 Одлуку о избору најповољнијег учесника на конкурсу доноси Скупштина 
општине Нови Бечеј на предлог Комисије. 
 

Члан 9. 
 Комисија најкасније у року од 7 дана од дана доношења одлуке из члана 8. 
став 2. ове Одлуке извештава учеснике на конкурсу о одлуци Скупштине општине 
Нови Бечеј. 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и и ибјавиће се у ″Службеном 

листу општине Нови Бечеј ″. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број :001-020-7/2006                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана:04.04.2006. године                                                      Скупштине општине 
Нови Бечеј                                          Рашков Добривој  с.р.     
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2.            
На основу члана 55. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС, “број 

47/03) и члана 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист пштине Нови 
Бечеј“, бр.7/2002) Скупштина општине, по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, на седници одржаној 04.04.2006. год. донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА  

НОВОГ БЕЧЕЈА 
 

Члан 1. 
Приступа се изради измена и допуна Генералног плана Новог Бечеја 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2005 ), у делу који обухвата 
простор: блок 109, 109а,110, и 121, а којима треба да се створе услови за 
легализацију изграђених објеката и померање планиране саобраћајнице. 

Оквирна површина простора из става 1.овог члана  износи око 40 ха. 
 

Члан 2. 
За Носиоца израде измена и допуна Генералног плана Новог Бечеја 

одређује се ЈП ″Завод за урбанизам Војводине″ Нови Сад, Железничка бр. 6/3 ( у 

даqем тексту : Завод ). 
 

Члан 3. 
Средства за израду измена и допуна Генералног  плана обезбедиће се 

делом из буxета општине Нови Бечеј а део ће финансирати ЗЗ „Врањево“ Нови 
Бечеј. 

 
Члан 4. 

Нацрт измена и допуна Генералног плана Новог Бечеја ставиће се на јавни 
увид и стручну расправу свим заинтересованим органима и организацијама и 
јавности у складу са законом. 

 Јавни увид и стручна расправа оглашавају се у дневном листу у издаwу за 
целу територију Републике Србије и локалном листу, при чему се оглашавају 
подаци о времену и месту излагаwа Нацрт измена и допуна Генералног плана на 
јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити 
примедбе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 
Члан 7. 

Рок за израду Нацрт измена и допуна Генералног плана је 60 дана од дана 
ступаwа на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду измена и допуна Генералног 

плана Новог Бечеја. 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном 
листу општине Нови Бечеј .“ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-350-3/2006                                                                Председник 
Дана: 04.04.2006. године                                                  Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Рашков Добривој с.р. 
 
 
3. 

На основу члана 24. ст. 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС, 
“број 47/03), Члана 9. ст. 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“ број: 135/04) и члана 18. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист пштине Нови Бечеј “ бр. 7/2002) Скупштина општине, по 
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 04.04.2006. 
год. донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Просторног плана општине Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови 
Бечеј“, број ), члан 9. мења се и гласи: 
„Саставни део ове Одлуке су Решења о изради стратешке процене утицаја 
Просторног плана Општине Нови Бечеј на животну средину број: ИВ-06-510-10 од 
30.11.2005. године и Решење о измени и допуни Решења о изради стратешке 
процене утицаја Просторног плана Општине Нови Бечеј на животну средину број: 
ИВ-06-510-1 од 22.03.2006. године, која је донео Одсек за урбанизам, стамбено 
комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј .“ 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном 

листу општине Нови Бечеј .“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
Број: 01-350-4/2006                                                                Председник 
Дана: 04.04.2006. године                                                   Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Рашков Добривој с.р. 
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4. 
 На основу члана 9. ст.1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (″Службени гласник Републике Србије″, број 135/2004) Одсек за 
урбанизам , стамбено-комуналне послове , грађевинарство и заштиту животне 
средине општине Нови Бечеј, по прибављеном мишљењу Министарства науке и 
заштите животне средине, Управе за заштиту животне средине број: 350-02-
071/2005-02 од 18.01.2006. године доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о измени и допуни Решења о изради стратешке процене утицаја 

Просторног плана општине Нови Бечеј на животну средину 
 

Члан 1. 
У Решењу о изради стратешке процене утицаја Просторног плана општине 

Нови Бечеј на животну средину ″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 
20/2005), у члану 2. став 2. иза тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:  
 ″ 7. Привреда 

• У области пољопривреде планске мере и активности у контексу одрживог 
развоја подручја 

• У области индустријске производње, формирање јединственог катастра 
загађивача у циљу формирања свеобухватног мониторинга квалитета 
животне средине на територији општине.″ 

 
Члан 2. 

Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Просторног плана општине Нови 
Бечеј, објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
 
Број: ИВ -06-510-1/2006  
Дана: 22.03.2006.године 

                                                                          Шеф одсека за урбанизам ,  
стамбено-комуналне послове ,  

грађевинарство и заштиту животне 
 средине општине Нови Бечеј 

5.  
На основу члана 9.  Одлуке о оснивању Јавног предузећа ″Дирекција за 

планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј ″ (″Службени лист општине Нови Бече″, број 9/92, 2/97 и 4/2001)   и члана 
27. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, 

број 7/2002) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од 04.04.2006. 
године , донела је 
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РЕШЕЊЕ 
о постављењу директора Јавног предузећа Дирекција за 

планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине 
општине Нови Бечеј 

 
1. 
 

 За директора Јавног предузећа Дирекција за планирање, изградњу, 
уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј поставља се: 
 

- Иван Бошњак, Дипл.инг. саобраћаја из Новог Бечеја. 
 

2. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01-020-5/2006                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 04.04.2006                                                                  Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                              Добривој Рашков с.р. 
           
6. 

На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања      
( „Службени гласник Републике Србије“број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004 ) 
и члана 27 тачка 8 Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број 7 / 2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници одржаној 
дана 4. априла 2006. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛОЈЕ 

ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. 
Разрешава се дужности члан Школског одбора Основне школе „Милоје 

Чиплић“ Нови Бечеј: 
Представник Наставничког већа: 
 

1. Розалија Петрашков из Новог Бечеја  

       
2. 

За члана Школског одбора Основне школе „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 
именују се: 

Представник Наставничког већа: 
 

1. Маргит Киш из Новог Бечеја  
 

3. 
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Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број :  07-61-14/2006                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                                                                     
Датум: 04.04. 2006. године                                                Скупштине општине  
Нови Бечеј                                                                           Добривој Рашков с.р. 
7. 

На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања      
( „Службени гласник Републике Србије“број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004 ) 
и члана 27 тачка 8 Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број 7 / 2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници одржаној 
дана 4. априла  2006. године, доноси 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БОЧАР 

 
1. 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ Бочар: 

Представник Наставничког већа: 
 

1. Вера Шегрт из Бочара  
      

 
2. 

За члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Бочар 
именују се: 

Представник Наставничког већа: 
 

1. Гордана Маринковић Буџар из Бочара  
 

3. 
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Нови Бечеј“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број :  07-6-3/2006                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                     
Датум: 04.04. 2006. године                                              Скупштине општине  
Нови Бечеј                                                                          Добривој Рашков с.р. 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови 
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин, 
аконтативна претплата за 2006 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро 
рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 


