
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 26                        Нови Бечеј  15.12.2006. године                  година XLII 

 
1. 
 

На основу члана 168. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 47/03) и члана 27. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј, број 7/2002) Скупштина општине Нови Бечеј на седници 
одржаној дана 15.12.2006. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о утврђивању привремених правила грађења у општини Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр.10/2003 и 23/2006), чији саставни 
део су и Привремена правила грађења врши се следећа допуна: 

У одељку:“ ВИ ПРИВРЕМЕНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ (У АТАРУ)“, после поднаслова: „8. ПРОМЕНА 
НАМЕНЕ ПОВРШИНЕ У АТАРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА ГЛИНЕ“, 
додаје се поднаслов 9. који гласи: 

 
 „9. ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ДЕПОНИЈУ ИСПЛАКЕ  
 

      ЛОКАЦИЈА 
 

Катастарска парцела број 12398 к.о. Ново Милошево  

 
 

1. ОПШТИ УСЛОВИ : 
                                                                                                                                                                                                     

 1.1.Тип и намена објекта : • Комплекс за депоновање исплаке бушотина нафтне 
индустрије са одговарајућим базенима, пратећим 
објектима, саобраћајницама и осталим 
инфраструктурним системима 

 1.2.Капацитет: •
 око 300.000 м3 
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 1.3. Геометријске мере :  •
 већи број јама (базена) правоугаоне основе, сличних 
габарита, са косим страницама  укупне радне 
запремине око  300.000 м3 

•
 комплекс јама са саобраћајницама на насипима 
између јама приближне површине 120.000 м2  

• коначне и детаљне геометријске мере као и распоред 
јама треба одредити техничком документацијом уз 
поштовање услова, захтева и ограничења из ових 
услова као и техничких прописа и стандарда за 
изградњу ове врсте објеката  

 1.4.Техничке и 
експлоатационе 
карактеристике :  

• депонија треба по капацитету да задовољи потребе 
инвеститора за дужи временски период ( око 20 
година) што се мора доказати прорачуном 
капацитета, а према планираној динамици 
допремања исплаке 

 1.5.Начин грађења :  • базени се копају до дубине од 3-4м, а између базена 
се формирају земљани насипи висине око 1м изнад 
коте терена за саобраћајнице, у два ортогонална 
правца 

 1.6.Услови обраде 
локалних прикључака 
: 

• пројектом треба разрадити приступ возила до базена 
и начина истакања исплаке 

 1.7.Остало • изради идејног пројекта мора претходити геодетски 
ситуациони план  

• идејни пројекат радити на основу  геомеханичког 
елабората 

     
 
 
2. УСЛОВИ ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА :  
 

 2.1.Етапност градње : • евентуална етапна градња мора бити дефинисана 
идејним пројектом на основу кога ће се издати 
одговарајуће одобрење за изградњу 

 2.2.Обезбеђење 
суседних објеката 
:  

• Морају се предузети све неопходне мере за спречавање 
штетних утицаја ван заузетог земљишта. 
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 2.3.Заштита животне 
средине и 
културних добара 
: 

• Обавезно је пројектовање и спровођење мера за 
спречавање загађења животне средине (ваздуха, воде и 
земљишта) и у току извођења радова, а посебно у току 
експлоатације 

• инвеститор је обавезан да изради анализу утицаја на 
животну средину према којој ће пројектовати 
одговарајуће мере заштите околине 

• унутар комплекса, уз заштитну ограду планирати и 
подићи заштитно зеленило у појасу ширине 25м 

• на свим слободним површинама подићи травњаке  

 2.4.Санитарна 
заштита : 

• пројектом се морају предвидети одговарајуће мере 
санитарне заштите људства 

 2.5.Остало : • У току извођења радова градилиште мора бити 
одговарајуће ограђено и обезбеђено  

• Комплекс у току експлоатације мора бити обезбеђен 
жичаном огра дом на бетонским или челичним 
стубовима , висине најмање 2м. 

а. дуж међа са катастарским парцелама 12397, 13200 и 
13782 заштитну ограду повући 1м унутар предметне 
катастарске парцеле 
б. дуж међе са катастарском парцелом 13788, заштитну 
ограду повући 6м унутар предметне катастарске парцеле 
•  Противпожарна заштита мора бити пројектована и 

примењивана према одговарајућим прописима за ову 
врсту радова и објеката 

• мере заштите на раду морају бити пројектоване и 
примењиване у складу са одговарајућим прописима  

 2.6.Саобраћајнице: • Интерне саобраћајнице у погледу ширине, квалитета, 
радијуса кривина и осталих карактеристика морају бити 
примерене возилима и начину коришћења односно 
саобраћајном и технолошком режиму 

 2.7.Ограда комплекса: • Ограда мора бити транспарентна и лака те мора у 
потпуности спречити неовлашћени и случајни улазак на 
депонију како људи тако и животиња.  
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 2.8.Остали објекти на 
комплексу: 

• Поред базена за одлагање исплаке на комплексу се 
морају планирати и изградити и следећи објекти и 
инфраструктурни системи: 

1. приступна саобраћајница са асфалтног пута  
2. интерне саобраћајнице на комплексу са 

саобраћајницама између базена за одлагање исплаке 
3. паркинг простор за путничка возила и паркинг 

простор за теретна возила 
4. бунар за снабдевање комплекса технолошком и 

санитарном водом са спољном и унутрашњом водоводном 
инсталацијом 

5. пијезометри за контролу квалитета подземних вода  
6. стубна трафо станица 
7. портирница 
8. колска вага са вагарском кућицом 
9. објекат за прање возила са одговарајућом опремом 

и просторијом за раднике 
10. магацин адитива  
11. управна зграда са санитарним чвором одговарајућег 

садржаја 
12. системи за третман фекалних и технилошких 

отпадних вода  
13. осветљење депоније 
14. заштитно зеленило 
15. простор за контејнере за смеће 
16. заштитна жичана ограда на бетонским или 

челичним стубовима 
• положај и димензије пратећих објеката одредити 

техничком документацијом у оквиру расположивог 
простора датог овим условима 

 
 
 
 
 
 
3. УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ : 
 

 3.1  Саобраћај :                                 • приступ на комплекс депоније  са асфалтног 

пута  
• ширина приступне саобраћајнице најмање 6м, 

а сталних технолошких путева по ободима 
базена 3м, са банкинама од по 1м 

 3.2  Водовод : • сопствени бушени бунар за технолошку и 
санитарну воду 
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 3.3  Фекална канализација : • третман фекалне воде и отпадне технолошке 
воде морају бити планирани пројектом на 
технички и еколошки коректан начин   

 3.4  Кишна канализација : • атмосферску воду са комплекса задржати на 
комплексу или је испуштати у мелиоративни 
канал уз претходан третман пречишћавања до 
прихватљивог квалитета за предметни 
реципијент. Не сме се дозволити отицање 
атмосферске воде са комплекса депоније на 
суседне катастарске парцеле (осим 
мелиоративног канала) 

 3.5  Електро инсталације : • депонија ће се снабдевати електричном 
енергијом новим далеководом.  

• изградња стубне трафо станице на комплексу 
се може третира као изградња помоћног 
објекта у зависносзи од карактеристика 
трансформатора 

 3.6  Телефон : • сопствени систем радио везе, мобилни 
телефони 

 
Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном 
листу општине Нови Бечеј". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број:II 02-351-52/2006                                                             ПРЕДСЕДНИК                                        
Дана:15.12.2006. године                                                    Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                          Рашков Добривој с.р. 

 
2. 

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 16/97 и 42/98) и члана 27. став 1. тачка 5. Статута 
општине Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј“ број 7/2002), Скупштина 
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 15.12. 2006.године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 

 
Члан 1. 

У члану 2. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист општине Нови 
Бечеј“ број 5/97,2/98,5/99 и 23/2006) (у даљем тексту: Одлуке), у тачки 6. бришу се 
речи: „аутобуске станице и“. Тачка „7“ се брише, у тачки „8“ која постаје тачка „7“ 
бришу се речи: „и такси станице“. Тачке „9 и 10“ постају тачке: „8 и 9“, досадашње 
тачке „11 и 12“ се бришу.   
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Члан 2. 
Члан 7. Одлуке мења се и гласи: „Чишћење снега и леда на пешачким 

површинама у граду Новом Бечеју врши ЈП Комуналац“ Нови Бечеј, у Новом 
Милошеву Комунално јавно предузеће „Компред“  Ново Милошево, а у Куману и 
Бочару о овоме ће се старати месне заједнице ових насељених места, према 
Програму зимског одржавања чистоће. 

 
Члан 3. 

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:“ Чишћење снега и леда и посипање соли 
на насељским саобраћајницама и локалном путу Ново Милошево – Бочар обавља 
ЈП „Дирекција“ према годишњем Програму рада. 

 
Члан 4. 

У члану 10. Одлуке иза броја „7“ бришу се речи: „став 1. овог члана“. 
Члан 5. 

Члан 15. Одлуке мења се и гласи: „Изношење и депоновање кућног смећа и 
смећа са јавних површина, врши предузеће или предузетник коме су Одлуком 
поверени послови одржавања чистоће. 

Изношење и депоновање фекалија у Новом Бечеју врши јавно предузеће 
„Комуналац“ Нови Бечеј, у Новом Милошеву комунално јавно предузеће „Компред“ 
Ново Милошево, а у Куману и Бочару ће се о томе старати њихове месне 
заједнице. 

Изношење и депоновање кућног смећа и смећа са јавних површина као и 
изношење фекалија је обавезно за сва физичка  и правна лица.“  

 
Члан 6. 

У члану 16. Одлуке иза зареза који је уз реч: „пепео“ реч: „осим“ премешта 
се иза зареза који је уз реч: „обуће“, а речи које су између речи „пепео и обућа“ 
стављају се у одговарајући падеж.  
 

Члан 7. 
Члан 18. Одлуке мења се и гласи: 
„Сви корисници услуга су дужни да се старају о одржавању судова.  

Мора се водити рачуна да се при изношењу кућног смећа, смеће не расипа, не 
подиже прашина, не шири непријатана мирис и да се не прљају површине на 
којима се налазе судови. 

Судови се морају држати на приступачном месту, затворени, да се из њих 
не расипа смеће, да се спречи продор воде и онемогући приступ смећу животиња и 
инсеката.“  

 
    Члан 8. 

Члан 19. Одлуке мења се и гласи: 
„Трошкове набавке судова за све кориснике услуга сноси предузеће или 

предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања чистоће.  
О постављању и одржавању судова у стамбеним и пословним зградама 

стараће се њихови власници и корисници а о судовима на јавним површинама, 
предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања 
чистоће.“ 
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    Члан 9. 

Члан 20. Одлуке се брише. 
 

    Члан 10. 
Члан 22. Одлуке мења се и гласи: 
„Предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања 

чистоће, дужно је да врши изношење смећа према Плану изношења кућног смећа 
са којим су благовремено и на погодан начин упознати сви корисници услуга. 

План из става 1. ово члана садржи Упутство о начину одвојеног одлагања 
кућног смећа, којег су дужни да се придржавају сви корисници услуга“ 

 
Члан 11. 

Члан 22. Одлуке у ставу 1. речи: “отпадака који не спадају у кућно смеће, 
као што су “ бришу се и замењују речима: „кабастог отпада као што је“. 

 
Члан 12. 

Члан 26. Одлуке мења се и гласи: 
„Уређење и одржавање постојећих сметлишта у делу који настану од дана 

преузимања поверених послова преузима предузеће или предузетник коме су 
Одлуком поверени послови одржавања чистоће.“ 

 
Члан 13. 

Члан 27. Одлуке мења се и гласи: 
„Изградњом и приступањем општине Нови Бечеј регионалној депонији, 

предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања 
чистоће, дужно је да смеће одвози на регионалну депонију. 

Трошкови одвожења и депоновања смећа на регионалну депонију, 
регулисаће се посебним уговором.“ 

 
Члан 14. 

Члан 29. Одлуке мења се и гласи: 
„Предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови одржавања 

чистоће, дужно је да врши селекцију и разврставање смећа у складу са важећим 
прописима“ 

Члан 15. 
Члан 30. Одлуке мења се и гласи: 
„Накнада за извршене услуге утврђује се Уговором о поверавању послова, 

чија садржина је прописана чланом 17. Одлуке о условима и начину поверавања 

послова одржавања чистоће у општини Нови Бечеј а који закључују Председник 
општине и предузеће или предузетник коме су Одлуком поверени послови 
одржавања чистоће.“ 

Члан 16. 
Члан 31. Одлуке се брише. 
 

Члан 17. 
У члану 33. у тачки 8 бришу се речи: „не обезбеди судове,“. 
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Тачка 10 мења се и гласи: „ако се не придржава Плана изношења кућног 
смећа,“. 

У тачки 11 речи: „који не спадају у кућно смеће, „ бришу се и замењују 
речима: „кабастог отпада“. 

 
Члан 18. 

У члану 34. Одлуке у тачки 7 бришу се речи: „не обзебеди судове,“. 
 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Нови Бечеј“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-355-16/2006                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2006. године                                                  Скупштина општине 
Нови Бечеј                                                                          Добривој Рашков с.р. 
 
3. 

На основу члана 27.став 1. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине 
Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној  
15.12.    2006 .године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности на Споразум о сарадњи општина везан за 
формирање региона за  управљање чвстим комуналним отпадом 

 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Споразум о сарадњи општина везан за 
формирање региона за  управљање чвстим комуналним отпадом, који ће, за 
општину Нови Бечеј, потписати Миливој Вребалов председник општине Нови Бечеј. 
  

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

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Број: II 02-352-12/2006                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2006. године                                        Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                               Добривој Рашков с.р.  
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4.   
На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању 

делатности од општег интереса (″Службени гласник РС ″, број 25/2000, 25/2002, 
107/2005) и члана 27. тачка 20 Статута општине Нови Бечеј (″ Службени лист 
општине Нови Бечеј ″, број 7/2002,) Скупштина општине Нови Бечеј на седници 
одржаној дана 15.12.2006. године , донела је  

 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на измене и допуне Програма рада КЈП ″ 

Компред″ Ново Милошево за 2006. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма рада КЈП ″Комред″ 

Ново Милошево за 2006. годину који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на 
седници одржаној дана 12.10.2006. године. 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-352-11/2006                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2006. године                                                         Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                            Рашков Добривој с.р. 
 
5. 
 На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању месних заједница 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и -/2001) и члана 27. Статута 

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

Скупштина општине Нови Бечеј је на својој седници одржаној дана  15.12.2006. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на измену Статута Месне заједнице Кумане 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Одлуку о измени и допуни Статута месне 
заједнице Кумане.Одлуку о измени и допуни донео је Свет Месне заједнице на 
својој седници од 15.11.2006. године. 
 

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

општине Нови Бечеј″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: I 01-011-6/2006                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  15.12.2006. године                                                Скупштина општине 
Нови Бечеј                                                                          Добривој Рашков с.р.                                  
 
6. 

На основу члана 27.став 1. тачка 5. а у вези са чланом 12.став 1. тачка 17. 
Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина 
општине Нови Бечеј, на седници одржаној  15.12.2006 .године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
I 

 У Решењу о враћању пашњака на коришћење («Службени лист општине 
Нови Бечеј», бр.1/94,4/94 и 3/98) број 03-46-114/93 од 18.01.1994 и Решења о 
изменама и допунама решења 03-46-3/94 од 31.03.1994 и 03-46-15/98 од 
18.06.1998. године, у делу Бочар К.О. Бочар   б р и ш у    с е  парцеле:                                                                                           
 
 
Број парцеле Рудина потес Култура Површина 
1644/1 «Ланиште» пашњак 118 ха 90а 86м2 
1645 «Ланиште» пашњак 124 ха 52а 89м2 
 
 

II 
Парцеле из тачке И овог решења су државна својина са правом коришћења 

општине Нови Бечеј. 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 
Број: II 02-320-38/2006                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12. 2006. године                                                     Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Добривој Рашков с.р.     
 
7. 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима(″ Службени гласник РС″, 

број 33/2002) и члана 27. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине 
Нови Бечеј″, број 7/ 2002) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 
дана 15.12.2006. године, донела је  
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РЕШЕЊЕ 
о именовању Општинске изборне комисије 

 
I 
 

 Именује се Општинска изборна комисија за избор одборника и председника 
општине, односно градоначелника у следећем саставу: 
  
 1. Петровић Душко, председник комисије, 
 2. Станковић Радмила, заменик председника, 
 3. Бешлин Марица, секретар, 
 4. Станисављев Зора, заменик секретара, 
 5. Хорват Рудолф, члан, 
 6. Петровић Зоран, заменик члана, 
 7. Аксић Срђан, члан, 
 8. Абрамовић Олгица, заменик члана, 
 9.  Ердман Ева, члан, 

10. Кало Јожеф, заменик члана, 
            11. Пајић Радован, члан, 
 12.  Галетин Владимир, заменик члана, 
 13. Теофановић Владимир, члан, 
 14. Ристић Славица, заменик члана, 
 15. Брандић Милан, члан, 
 16. Шкрбић Борислав , заменик члана, 
 
 Општинска изборна комисија обавља послове утврђене чланом 15. Закона о 
локалним изборима. 
 Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања. 
 

II 
 Доношењем овог Решења ставља се ван снаге : Решење о именовању 
Општинске изборне комисије 01-020-39/2002 од 06.08.2002. године (″Службени 

лист општине Нови Бечеј″, број 9/2002), Решење о разрешењу и именовању 

заменика члана Општинске изборне комисије 01-020-45/2002 од 24.12.2003. године 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 11/2003) Решење о допуни решења о 

именовању Општинске изборне комисије број И 01-020-39/2005 од 29.12. 2005. 
године  (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 20/2005) 

 
III 

 
 Ово Решеwе објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-57/2006                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана:15.12.2006.године                                                         Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Рашков Добривој с.р. 
                                 
 8.                                 

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој зштити ( ″Службени 

гласник РС ″, број 107/2005) , члана 1. Одлуке о преузимаwу права и обавеза 

оснивача Дома здравqа у Новом Бечеју (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, 

број 11/2002) и чл. 27. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 

Бечеј″ ,број 7/2002,) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од   

15.12.2006. године, донела је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешеwу и  именоваwу чланова Управног одбора Дома здравqа  

Нови Бечеј 

 
1. 

Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Дома здравqа Нови 
Бечеј: 

 
1.  Др Ласло Ковач, 
2.  Нићетин Светислав, 
3.  Милена Јовчић, 
4.  Др Мирјана Бранковић, 
5.  Мирјана Мартиновић. 
 
 

У Управни одбор  Дома здравqа Нови Бечеј именују се:  
 

1. Сењи Ласло, правник из Новог Бечеја, за председника 
2. Љиљана Попов, економиста из Новог Бечеја, за члана 
3. Јасмина Станаћев, мед.техничар - сестра из Новог Бечеја, за члана 
4. Др Мирјана Бранковић из Новог Бечеја, за члана. 
5. Мирјана Мртиновић из Новог Бечеја, за члана. 
 
 

2. 
  Ово Решеwе ступа на снагу осмог дана од дана објавqиваwа у ″Службеном 

листу општине Нови Бечеј ″ . 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020- 58 / 2006                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана :  15 .12.2006                                                           Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                 Добривој Рашков с.р. 
 
9. 

На основу члана 8. Одлуке о осниваwу Комуналног јавног предузећа 
″Компред″ Ново Милошево (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/2002) и 

чл. 27. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″ ,број 

7/2002,) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од    15.12.2006. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о именоваwу члана Управног одбора Комуналног јавног предузећа ″Компред″ Ново 

Милошево 
 

1. 
 
У Управни одбор Комуналног јавног предузећа ″ Компред ″ Ново Милошево 

именује се : 

 
- Баштованов Милован  из Новог Милошева 
 
 

2. 
 Ово Решеwе објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020- 60 / 2006                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана :  15.12.2006.                                                            Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                 Добривој Рашков с.р. 
 
 
10. 

На основу члана 11. Одлуке о оснивању ЈП Радио – дифузне делатности 
″Радио Нови Бечеј″ ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, број 6/94, 5/97, 
8/2000, 1/2001) и члана 27. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине 
Нови Бечеј″, број 2/2002) Скупштина општине Нови Бечеј , на својој седници од 
15.12.2006. године , донела је  
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РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈП радио - 

дифузне делатности ″Радио Нови Бечеј″ 
 

I 
 

Разрешавају се дужности чланова Управног одбора ЈП радио – дифузне 
делатности ″Радио Нови Бечеј ″: 

 
- Гајер Иштван 
- Шапи Иштван 
- Имре Конц 
- Милинко Арсенов 
- Велемир Бербаков 
- Марчићев Радомир 
- Главашки Вера 

 
У Управни одбор ЈП радио – дифузне делатности ″Радио Нови Бечеј ″ 

именују се : 
 
- Судчевић Борис 
- Сарапка Золтан 
- Шапи Иштван 
- Јанков Жива 
- Максимовић Горан 
- Марчићев Радомир 
- Станисављев Оливера 
 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-020-58/2006                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2006. године                                                    Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Рашков Добривој с.р. 
11. 

На основу члана 23. Одлуку о општинском већу општине Нови Бечеј 

(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 14/2004) а у вези са чланом 1. Одлуке 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, („Сл. Лист Општине Нови Бечеј“, 
број 23/2006) Општинско веће општине Нови Бечеј на седници одржаној дана      
11.12.2006. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности на одлуку о расписивању јавног огласа за 
издавање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 

Општини Нови Бечеј у 2.кругу јавног надметања 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за издавање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Нови Бечеј у 
2.кругу јавног надметања. 

II 
Саставни део овог решења је ОДЛУКА и текст ЈАВНОГ  ОГЛАСА за издавање 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј у 
2.кругу путем јавног надметања 

 
III 

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

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Број: И 01-320-36/2006                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 11.12.2006. године                                  Миливој Вребалов с.р. 
Нови Бечеј         
 
                                      

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:  И 01-320-36 /2006                     
Дана: 12.12.2006                                   
Нови Бечеј    

                    
 Председник општине Нови Бечеј на основу члана 1. Одлуке о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, („Сл. Лист Општине Нови Бечеј“, број 23/2006) , 
дана  12.12.2006 године доноси 

О Д Л У К У  
о расписивању јавног огласа за издавање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у Општини Нови Бечеј у 2.кругу јавног 
надметања 

и расписује 
 
 
 
 



 382

ЈАВНИ ОГЛАС 
за издавање у закуп пољопривредног земљишта  

у државној својини у општини Нови Бечеј 
 у 2. кругу јавног надметања 

 
I 
 

 Расписије се јавни оглас за издавање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у Општини Нови Бечеј у 2.кругу путем јавног надметања у 
следећим катастарским општинама:  
 К.о. Нови Бечеј укупне површине од 461ха 12а 60 м2   
 К.о. Бочар укупне површине од 150ха 88а 28м2  
 К.о. Ново Милошево укупне површине од 1781 ха 78а 70 м2 
 К.о. Кумане укупне површине од 651 ха 23а 72 м2 
 Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини у Општини Нови Бечеј, (у даљем тексту: Комисија). 
 Списак земљишта по катастарским општинама  по формираним целинама, 
које је предмет издавања у закуп у 2.кругу јавног надметања налази се у згради 
Општине Нови Бечеј, и у зградама месних заједница.  
 Уколико након расписивања огласа за јавно надметање за закуп 
пољопривреног земљишта у државној својини, дође до промене површине из 
Огласа по било ком Законском основу, даљи поступак давања пољопривредног 
земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину. 
 

II 
 

 Право пријаве на јавни оглас имају сва физичка и правна лица. Испуњеност 
услова понуђачи доказују фотокопијом личне карте (физичка лица) и изводом из 
привредног регистра који није старији од 6 месеци од дана објављивања Огласа 
(правна лица) оригинал или оверена фотокопија. 
 Представник правног лица подноси Комисији пре почетка јавног надметања 
овлашћење за учешће на надметању.  
 Понуђачи су дужни да пре одржавања јавног надметања уплате на име 
депозита износ од 10% од укупне почетне цене закупа земљишта под одређеном 
шифром (која се израчунава множењем укупне површине са почетном ценом 1 ха 
одговарајуће класе пољ.земљишта у одређеној формираној целини која је предмет 
лицитације) за које се понуђач пријави на рачун буџета Општинске управе 
Општине Нови Бечеј број 840-711804-74 или на благајни која се налази у 

просторији у којој се одржава јавно надметање, најкасније сат времена пре 
почетка јавног надметања.  
 Доказ о уплати депозита понуђачи достављају Комисији пре одржавања 
јавног надметања.  
 Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена 
најмање једна пријава.  
 Свим понуђачима, осим најповоњнијим, уплаћени депозит се враћа након 
одржавања јавног надметања или најкасније првог наредног радног дана ако је 
уплата извршена на рачун буџета Општинске управе.  
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 Најповољнијим понуђачима депозит ће се урачунати у цену закупа.  
 Право на повраћај депозита губе понуђачи који су понудили највећу цену 
закупа, али су одустали од закључења уговора о закупу.  
 

III 
 Земљиште из тачке 1. овог Огласа даје се у закуп искључиво за 
пољопривредну производњу, у виђеном стању и не може се користити у друге 
сврхе.  

IV 
Почетни износ закупнине по хектару за КО Нови Бечеј, КО Ново Милошево, 

КО Кумане и КО Бочар приказан по класама износи : 
 
 

класе Њива Ливада Пашњак Трстик 

1 5.700,00 2.000,00  800,00 100,00 

2 5.100,00 1.500,00  600,00 100,00 

3 4.500,00 1.100,00  500,00 100,00 

4 3.900,00    800,00  400,00 100,00 

5 3.300,00    700,00  300,00 - 

6 2.700,00    600,00  200,00 - 

7 2.100,00    500,00  - - 

8 1.500,00    -  - - 

 
 
             Свако повећање цене закупа на јавном надметању може износити 500,00 
динара. 
 Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.  
 

V 
 

Земљиште из тачке 1. овог Огласа даје се у закуп на период од : 
За КО Бочар и КО Ново Милошево 3.године  
За КО Нови Бечеј и КО Кумане 1.година 
и исто се не може давати у подзакуп.  
 

VI 
 

 На територији КО Нови Бечеј физичко или правно лице може у поступку 
јавног надметања у 2. кругу да излицитира пољопривредно земљиште у државној 
својини у површини највише до 87 ха 20а 34м2, а према формираним целинама за 

јавно надметање. 
 На територији КО Ново Милошево физичко или правно лице може у 
поступку јавног надметања у 2. кругу да излицитира пољопривредно земљиште у 
државној својини у површини највише до 182ха 20а 84м2, а према формираним 
целинама за јавно надметање. 
 На територији КО Бочар физичко или правно лице може у поступку јавног 
надметања у 2. кругу да излицитира пољопривредно земљиште у државној својини 
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у површини највише до 43ха 68а 90м2, а према формираним целинама за јавно 
надметање. 

На територији КО Кумане физичко или правно лице може у поступку јавног 
надметања у 2. кругу да излицитира пољопривредно земљиште у државној својини 
у површини највише до 44ха 67а 97м2, а према формираним целинама за јавно 
надметање. 
 

VII 
 

 Право првенства за давање у закуп земљишта из тачке 1. овог Огласа има 
физичко, односно правно лице које је:  

1. власник система за наводњавање и одводњавање који је у употреби, 
вишегодишњег засада млађег од 15 година, рибњака и других 
пољопривредних објеката на пољопривредном земљишту које се даје у 
закуп; 

2. власник, односно закупац земљишта које се ганичи са пољопривредним 
земљиштем које се даје у закуп; 

3. пољопривредник који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава 
у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних 
газдинстава; 

4. власник, односно закупац земљишта које је најближе пољопривредном 
земљишту које се даје у закуп.  

 
 

Физичко, односно правно лице из тачка 1, 2, 3 и 4. има право првенства 
ако прихвати највишу понуђену цену.  
 Испуњеност услова за право првенства закупа физичко, односно 
правно лице доказује, изводима из одговарајућих јавних књига (катастра), 
потврдом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и другим 
одговарајућим документима или овереном фотокопијом раније наведених 
докумената. 
 Уколико физичко, односно правно лице не поседује одговарајуће 
доказе за утврђивање права својине на објектима из тачке 1. физичком 
односно правном лицу неће се признати право првенства за давање у закуп 
земљишта.  

VIII 
 

 Пријава на Оглас се подноси у затвореној коверти на адресу: 
Општина Нови Бечеј, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у 2.кругу, са назнаком к.о. 
_________  шифра __________, а на полеђини назив и адреса подносиоца 
пријаве. Пријаве се подносе путем поште или непосредно у Писарници  
Општине Нови Бечеј-соба бр.16 у малој згради сваког радног дана  у  
времену од 8,00 до 14,00 часова. 
 Заједно са пријавом на оглас достављају се и докази из тачке II став 
1. овог Огласа и докази из тачке ВII овог  Огласа,  
 Крајњи рок за подношење пријава за све Катастарске 
општине је 8.01.2007.године до 14,00 часова. Благовременом ће 
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се сматрати све пријаве које стигну у Писарницу Општинске управе до 
наведеног рока. Благовременом ће се сматрати и свака пријава која је 
предата путем препоручене пошиљке, с тим да ће се датум предаје пошти 
рачунати као датум пријема. 
 

IX 
 

 Након спроведеног 2.круга  јавног надметања председник Општине 
ће донети одлуку о давању у закуп земљишта најповољнијим понуђачима, 
на основу које ће исти закључити уговоре о закупу са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Београд.  
 Лице коме је Одлуком дато земљиште у закуп, дужно је да пре 
закључења уговора о закупу достави Комисији, гаранцију пословне банке у 
висини понуђене цене за закуп пољопривредног земљишта, односно 
хипотеку првог реда на пољопривредном земљишту у двоструком износу од 
цене закупа, Уговор о јемству са меницама, односно меницу са меничном 
изјавом и уговором о јемству-за прерађивача који јемчи за закупца,односно 
за годишњу закупнину која не прелази износ од 100.000,00 динара-меницу 
са жирантима са уговорима о јемству и меничним изјавама на износ 
годишњег закупа. 
 Закупнина ће бити прерачуната у Еур-е по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан одржавања јавног надметања.  

Закупнина ће се плаћати на следећи начин: 10% до закључења 
уговора рачунајући и уплаћени депозита, 90%  најкаснике до 1.октобра за 
сваку клендарску годину закупа или у целини по закључењу уговора.  
 Закупнина ће се плаћати по доспелости обавезе плаћања, у складу 
са Уговором, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате. 

  
X 
 

 Други круг јавног надметања за давање у закуп земљишта из тачке И 
овог Огласа одржаће се:  
            За К.О. Кумане  11.01.2007.г. у времену од 8,00 часова у 
просторијама Месне заједнице, за све формиране целине другог круга 
јавног надметања. 
 За К.О. Нови Бечеј  11.01.2007. у времену од  13,00 часова у 
просторијама Скупштинске сале у ул.П.Драпшина бр.5 (зграда катастра), за 
све формиране целине пољ.земљишта у другом кругу јавног надметања. 

За К.О. Бочар 12.01.2007 г. у времену од 8,00 часова у просторијама 
Месне заједнице, за све формиране целине пољ.земљишта у другом кругу 
јавног надметања. 

За К.О. Ново Милошево 12.01.2007.г. у времену од 13,00 часова у 
просторијама Месне заједнице, за све формиране целине пољ.земљишта у 
2. кругу јавног надметања. 
    

 Све ближе информације се могу добити и остварити увид у прегледне 
планове земљишта из тачке 1. овог Огласа и то:  
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            За К.О. Кумане дана 27.12.2006.у згради Месне заједнице Кумане у 
времену од 9,00 до 12,00 часова 
 За К.О. Нови Бечеј  дана 27.12.2006.г. у Згради Општине Нови Бечеј 
ул.Ж.Зрењанина бр.8 у сали за седнице у времену од 13,00 до 15,00 часова 
 За К.О. Бочар 28.12.2006.г. у згради Месне заједнице Бочар у времену  од 
9,00  до 12,00 часова 
 За К.О. Ново Милошево 28.12.2006.г. у згради Месне заједнице Ново 
Милошево у времену од 13,00 до 15,00 часова 
 
 Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј, дневном листу 
″Дневник″, путем Радија НБ, на огласној табли Општинске управе Општине Нови 
Бечеј и огласним таблама месних заједница. 
 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            Миливој Вребалов с.р.       
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