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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 11

Нови Бечеј 16.10.2009 године

година XЛИВ

1. На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 16.10.2009. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на
подручју месне заједнице Нови Бечеј.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Нови Бечеј на седници
од 29.09.2009. године за следеће потребе:
1. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
70%
Средства из тачке 1. користиће се за – изградњу путева у улицама, изградњу
канализационе мреже отпадних и атмосверских вода, изградња уличне мреже гасовода,
уређење града, одржавање комуналних објеката као и друге потребе.
2. Издвајање за друштвене делатности

25%

3. Трошкови самодоприноса и стручне службе

5%

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним
изјашњавањем на гласачким листићима.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.01.2010. године до 31.12.2020. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 350.000.000 динара.
Ревалоризација износа средстава из предходног става врши се сваке године применом
индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прихода врши се сваке године
применом индекса повећања раста катастарског прихода.
Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се
сваке године применом индекса повећања раста прихоа и броја предузетника.
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Члан 4.
Основицу самодоприноса представља:
1.
2.
3.
4.

остварена нето зарада запосленог и остала примања која имају карактер зарада,
катастарски приход од пољопривреде и шумарства,
стварни приход од пољопривреде и шумарства,
приход остварен обављањем самосталне делатности,
5. приход који обавезник оствари издавањем у закуп непокретности,
6. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права,
7. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Нови Бечеј.

Члан 5.
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као
и лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Нови Бечеј,
а нема пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Бечеј.
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода,
- на основу решења надлежног органа.

Члан 6.
Стопе самодоприноса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

нето зараде и остала примања која имају карактер зарада,
катастарски приход од пољоприврдног земљишта и шумарства
стварни приход од пољопривреде и шумарства
приход остварен обављањем самосталне делатности
приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
приход који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
од вредности непокретност власника имовине који имају непокретну
имовину на територији Месне заједнице Нови Бечеј, а немају
пребивалиште на њеној територији

3%
5%
3%
3%
3%
3%

0,05%

Члан 7.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина, која су Законом
о порезу на доходак грађана (''Службени гласник РС'', број 24/2001, 80/2002, 135/2004,
62/2006, 31/2009 и 44/2009) изузета од опорезивања.
Члан 8.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет
Месне заједнице Нови Бечеј.
На програм из става 1. овог члана мишљење даје Општинско веће општине Нови Бечеј.
Члан 9.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су
приход Буџета општине и строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница
Нови Бечеј.
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Члан 10.
Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку
средстава самодоприноса на зборовима грађана, преко средстава информисања и на
друге начине најмање једном годишње.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне
заједнице.
Члан 11.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани
који немају пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 12.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Нови
Бечеј у складу са Законом, доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена
референдумом грађана, објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 13.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре
истека трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање програма коришћења
средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса.
Члан 14.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса
преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин.
Члан 15.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 01.01.2010. године.
Након спроведеног личног изјашњавања ова Одлука ће се објавити у “Службеном листу
општине Нови Бечеј“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће
се од 01.01.2010. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-014-1/2009
Дана: 16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
2. На основу члана 20. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
Републике Србије'', број 62/2006), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној
иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и 11/98) и члана 25. и 83. став 3. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 16.10.2009. године , донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је потписало више од 10% бирача са територије Месне
заједнице Нови Бечеј ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса, о Предлогу
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј за период од
01.01.2010. године до 31.12.2020. године грађани ће се изјаснити путем референдума.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Бечеј који
је утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на овој територији ако имају непокретну имовину на
територији Месне заједнице Нови Бечеј, а средствима која ће се прикупити
самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Нови Бечеј спровешће се дана 28. и 29.11.2009. године (субота и недеља) у
периоду од 07,00 до 20,00 часова за оба дана.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак
изјашњавања грађана референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкове поступка сносиће Месна заједница Нови Бечеј.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: ИИ о2-014-2/2009
Дана: 16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
3. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/2009), и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
поштине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној
дана 16.10.2009.године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 191 У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Члан 1.
Израђује се План детаљне регулације блока 191 у Новом Бечеју (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ доношења Плана детаљне регулације је разрада блока 191 у Новом Бечеју и
утврђивање могућих садржаја и активности унутар блока.
Члан 3.
Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Нови Бечеј и обухвата парцеле број:
21044, 21043/1, 21043/2, 21046/1, 21047/1, 21048/1, 21049/1 и 24562, приближне површине
32 ха 80 а.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи комплекс уређаја за пречишћавање отпадних вода из
насеља, радну зону, зону предвиђену за улице и заштитну зону.
Члан 5.
Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се ЈП ''Дирекција за планирање,
изградњу, уређење грађевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј“ из Новог Бечеја (у даљем тексту ЈП ''Дирекција'').
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из Буџета општине Нови
Бечеј.
Члан 7.
Истовремено се приступа изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације.
Члан 8.
Јавни увид и стручна расправа вршиће се у згради Општине Нови Бечеј.
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Комисија за планове која ће утврдити
датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе.
Члан 9.
Комисија о свом раду сачињава извештај који садржи податке о спроведеном јавном увиду
и обављеној стручној расправи, а приказ свих примедби са ставом по свакој примедби
доставља Скупштини општине, као саставни део образложења Плана детаљне регулације.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке ће вршити Одсек за урбанизам, стамбено комуналне
послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови Бечеј.
О реализацији Плана детаљне регулације стараће се ЈП „Дирекција“ из Новог Бечеја.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-35-31/2009
Дана:16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
4. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број
72/2009), и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (,,Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној
дана 16.10.2009. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА 196 И 190 б У
НОВОМ БЕЧЕЈУ

Члан 1.
Израђује се План детаљне регулације блокова 196 и 190 б у Новом Бечеју (у даљем тексту
План детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ доношења Плана детаљне регулације је разрада блокова 196 и 190 б у Новом Бечеју и
утврђивање могућих садржаја и активности унутар блокова.
Члан 3.
Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Нови Бечеј и обухвата парцеле број:
21057/1, 21057/2, 21057/3, 21057/8, 21057/9, 21057/10, 21057/11, 21057/17, 21057/18,
21057/19, 21057/20, 21057/21, 21057/22, 21057/23, 21057/24, 21057/25, 21057/26, 21057/27,
21057/28, 21057/28, 21057/29, 21057/30, 21057/31, 21057/32, 23515, 24519.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи комплекс радне зоне, одбранбени насип према каналу,
коридор доводног гасовода високог притиска и улице, као и саобраћајни коридор
регионалног пута Р-114.
Члан 5.
Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из Буџета општине Нови
Бечеј.

Истовремено се приступа
детаљне регулације.

Члан 7.
изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана

Члан 8.
Јавни увид и стратешка процена вршиће се у згради Општине Нови Бечеј.
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Члан 9.
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Комисија за планове која ће утврдити
датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе.
Члан 10.
Комисија о свом раду сачињава извештај који садржи податке о спроведеном јавном увиду
и обављеној стручној расправи, а приказ свих примедби са ставом по свакој примедби
доставља Скупштини општине, као саставни део образложења Плана детаљне регулације.
Члан 11.
О реализацији Плана детаљне регулације стараће се ЈП ,,Дирекција“ из Новог Бечеја.
Члан 12.
Ова олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Нови Бечеј“
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-35-32/2009
Дана:16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
5. На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 20. Статута општине Нови Бечеј
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 16.10.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ СА ОПШТИНОМ СТРАЖА У
РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се да ће општина Нови Бечеј, остваривати пријатељску сарадњу са
општином Стража у Републици Словенији, у областима од заједничког инереса.
Члан 2.
Сарадња општине Нови Бечеј и општине Стража заснива се на добровољности, узајамности
и солидарности, ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја у
задовољавању одређених потреба од заједничког интереса.
Члан 3.
Прихвата се Протокол о братимљењу који је Председник општине Нови Бечеј потписао са
Председником општине Стража дана 28.08.2009. године у Новом Бечеју, прилаже се уз ову
Одлуку и чини њен саставни део.
Члан 4.
Сарадња општине Нови Бечеј и општине Стража оствариваће се у областима: културе,
уметности, спорта, туризма, економије, привреде, науке и технике и то: путем посета
делегација обеју Општина, путем посета у сврху друштвене, културне и спортске размене,
путем сарадње разних организација и чинилаца обе Општине, извођењем заједничких
пројеката од користи за обе Општине и на други начин.
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Члан 5.
Средства за остваривање сарадње, обезбедиће се у буџету општине Нови Бечеј.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности од стране Владе Републике Србије и
објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: ИИ 02-332-14/2009
Дана: 16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
6. На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 20. Статута општине Нови Бечеј
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 16.10.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ СА ГРАДОМ БАТАЈСК У
РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се да ће општина Нови Бечеј, остваривати пријатељску сарадњу са
градом Батајск у Руској Федерацији, у областима од заједничког инереса.
Члан 2.
Сарадња општине Нови Бечеј и града Батајск заснива се на добровољности, узајамности и
солидарности, ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја у
задовољавању одређених потреба од заједничког интереса.
Члан 3.
Прихвата се Споразум који је Председник општине Нови Бечеј потписао са
Градоначелником Батајска 22.08.2008. године који се прилаже уз ову одлуку и чини њен
саставни део.
Члан 4.
Сарадња општине Нови Бечеј и града Батајск оствариваће се у областима: културе,
уметности, науке, технике, економије и привреде, као и изградњи квалитетних нових
узајамних односа у заједничком европском духу.
Члан 5.
Средства за остваривање сарадње, обезбедиће се у буџету општине Нови Бечеј.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности од стране Владе Републике Србије и
објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: ИИ 02-332-15/2009
Дана: 16.10. 2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
7.На основу члана 2. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима (''Службени гласник
СРС'', број 59/89) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној
16.10.2009. године, донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ
БАШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се оснива Фонд ради очувања културно историјске баштине општине Нови
Бечеј, утврђују се циљеви ради којих се оснива Фонд и начин управљања Фондом као и
услови и начин престанка његовог постојања.
Члан 2.
Назив фонда је ФОНД ЗА ОЧУВАЊЕ
КУЛТУРНО
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ (у дањем тексту: Фонд).

ИСТОРИЈСКЕ БАШТИНЕ

Члан 3.
Фонд уписом у регистар стиче својство правног лица.
Седиште Фонда је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина број 8.
Рад Фонда је јаван.
ИИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФОНДА
Члан 4.
Циљеви и задаци Фонда су:
1. Наменско обезбеђивање средстава за програме и пројекте и програме адаптације и
реконструкције културно-историјских споменика у општини Нови Бечеј;
2. Старање о споменицима културе;

3. Обједињавање различитих извора наменског обезбеђивања средстава;
4. Рационално, програмски и квалитетно коришћење средстава из различитих извора за
прјекте и програме ревитализације културно-историјских споменика у општини Нови Бечеј;
5. Подстицање организација и институција за улагање у реализацију програмаи пројеката
ревитализације;
6. Сакупљање, обрада, заштита и презентација свих предмета везаних за етнологију,
историју, занатство, домаћу радиност и друго у општини Нови Бечеј;
7. Сакупљање, обрада и презентација етномузиколошког наслеђа у општини Нови Бечеј;
8. Заштита, унапређење, презентација и обнова градитељског наслеђа у општини Нови
Бечеј;
9. Припрема и креирање пројеката сарадње са сличним институцијама, музејским
установама, невладиним организацијама, општинама и регијама;
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10. Сарадња са јавним и приватним организацијама које се баве пословима везаним за
туризам;
11. Друге делатности у складу са законом.
ИИИ СРЕДСТВА ФОНДА
Члан 5.
Средства Фонда се обезбеђују из следећих извора:
- донација и добровољних прилога домаћих и страних физичких и правних лица,
- на основу конкурса за програме ревитализације културно-историјских споменика код
различитих домаћих и страних организација и институција,
- из буџета општине Нови Бечеј,
- друга средства у складу са законом.

Члан 6.
Средства обезбеђена у складу са чланом 5. ове Одлуке могу се удруживати са средствима
других институција, организација и привредних субјеката ради очувања културноисторијске баштине у општини Нови Бечеј.
Члан 7.
Средства Фонда се воде на посебном рачуну.
Средства Фонда се могу користити искључиво за остварење циљева ради којег је Фонд
основан.
Члан 8.
За почетак рада Фонда Скупштина општине обезбеђује средства у висини од -50.000,00
динара.
Одлуком о Буџету општине Нови Бечеј, Скупштина општине Нови Бечеј ће утврдити
потребан износ средстава којима ће учествовати у финансирању Фонда за сваку
календарску годину, полазећи од процене Управног одбора Фонда о потребним средствима
за реализацију програма рада Фонда у тој години.
ИВ ОРГАНИ ФОНДА
Члан 9.
Органи Фонда су следећи:
- Управни одбор, као орган управљања и
- Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 10.
Управни одбор има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава
Скупштина
Нови Бечеј на период од 4 године са могућношћу поновног именовања.

Општине

Председник Управног одбора представља и заступа Фонд и одговаран је за свој рад и за
рад Фонда.
Један члан Управног одбора именује се увек из реда запослених у Општинској управи у
Одсеку за урбанзам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне
средине – запослени који се бави заштитом споменика културе.
Управни одбор ради на седницама и одлучује већином гласова укупног броја чланова
Управног одбора Фонда.
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Члан 11.
Управни одбор Фонда обавља следеће послове:
- доноси Правила Фонда,
- доноси Програм рада Фонда за сваку календарску годину,
- доноси финансијски план и завршни рачун Фонда,
- предузима мере ради наменског коришћења средстава,
- закључује уговоре о донацији са правним и физичким лицима,
- утврђује приоритетефинансирања и услове под којима се пласирају средства Фонда,
- усваја годишњи извештај о пословању и финансијски извештај,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са циљевима и задацима Фонда из члана 4.
ове Одлуке,
- подноси извештај о пословању Скупштини општине Нови Бечеј и Одсеку за јавне
службе, по истеку за сваку календарску годину и
- одлучује о другим питањима од значаја за рад и пословање Фонда.
Члан 12.
Управни одбор Фонда одговара Скупштини општине Нови Бечеј, за обавезе које проистичу
из управљања средствима Фонда.
Члан 13.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина
Општине Нови Бечеј на период од 4 године са могућношћу поновног именовања.
Надзорни одбор Фонда врши надзор над пословањем Фонда и најмање једном годишње
подноси извештајо извршеном надзору Управном модбору Фонда, Скупштини општине Нови
Бечеј и Одсеку за јавне службе.
Члан 14.
Фонд има Правила којима се утврђује: ближи начин остваривања циљева; орган, односно
лице које представља Фонд, надзор, мере обезбеђења наменског коришћења средстава и
слично.
Скупштина општине Нови Бечеј даје сагласност на Правила Фонда.
Члан 15.
Финансијско-техничке и књиговодствене послове за потреше Фонда обавља Општинска
управа –Одсек за буџет, трезор и финансије, а административно-стручне послове
Општинска управа Нови Бечеј-Одсек за јавне службе.
Члан 16.
Одлука о престанку рада Фонда, на предлог Управног одбора Фонда доноси Скупштина
општине Нови Бечеј у складу са Законом. Истом одлуком ће се распоредити евентуална
преостала средства.
В ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управни одбор Фонда и Надзорни одбор Фонда именоваће Скупштина општине Нови Бечеј
на првој наредној седници.
Управни одбор Фонда ће донети Правила Фонда у року од 60 дана од дана именовања.
Члан 18.
Председник Управног одбора фонда ће извршити регистрсцију Фонда код надлежног органа
у року од 30 дана од дана давања сагласности Скупштине општине Нови Бечеј на Правила
Фонда.
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Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: ИИ 332-16/2009
Дана: 16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
8. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној дана 16.10. 2009.
године донела следеће
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О НАЧИНУ РЕГУЛИСАЊА МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЈП ''ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И ЈП
''ДИРЕКЦИЈА'', НОВИ БЕЧЕЈ
И
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Уговор о начину регулисања међусобних односа између
ЈП ''ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'', ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И ЈП ''ДИРЕКЦИЈА'', Нови Бечеј који се
налази у прилогу овог решења и чини његов саставни део.
ИИ
Овлашћују се Миливој Вребалов, председник општине Нови Бечеј да у име општине
Нови Бечеј потпише Уговор из тачке И овог решења.
Овлашћује се Иван Бошњак директор ЈП Дирекција за планирање, изградњу,
уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј да у име ЈП ''Дирекција''
Нови Бечеј потпише Уговор из тачке И овог решења.
ИИИ
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-35-33/2009
Дана:16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
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9. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине
Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној 16.10.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О давању сагласности на измене и допуне Статута Центра за социјални рад
општине Нови Бечеј
И
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Статута Центра за социјални рад општине
Нови Бечеј који је донео Управни одбор на седници од 03.09.2009. године.
ИИ
Ово Решење ступа на снагу даном објављивљња у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-551-4/2009
Дана: 16.10.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
10. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана став 1. 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 16.10.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О давању сагласности на Статут Историјског архива, Зрењанин
И
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Историјског архива, Зрењанин који је донео Управни
одбор на седници од 13.07.2009. године.
ИИ
Ово Решење ступа на снагу даном објављивљња у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-011-3/2009
Дана:16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
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11. На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса (″Службени гласник РС″, број 25/00, 25/02 и 107/05) и
члана 35. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″,
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 16.10.2009. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП
''КОМУНАЛАЦ'', Нови Бечеј за 2009. годину
И
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма пословања ЈП ''КОМУНАЛАЦ'', Нови
Бечеј за 2009. годину који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на седници одржаној
дана 22.09.2009. године.
ИИ
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-35-24/2009
Дана:16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
12. На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (″Службени гласник РС″, број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 35. тачка 19.
Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 9/2008),
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 16.10.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈП ''РАДИО НОВИ
БЕЧЕЈ'', Нови Бечеј за 2009. годину
И
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Програма – Плана рада и ценовника ЈП
''РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ'', Нови Бечеј за 2009. годину који је усвојио Управни одбор јавног
предузећа на седници одржаној дана 17.09.2009. године.
ИИ
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-022-4/2009
Дана:16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
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13. На основу члана 80 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/2009 и члана 35 тачка 19 Статута општине Нови Бечеј
„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 16.10.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање
Програма рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј
1. Даје се сагласност на планирана материјална средства за остваривање Програма
рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј, за радну 2009/2010.
годину,
2. Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: ИИ 02-60-9/2009
Дана: 16.10. 2009. године

ПРЕДСЕДНИК
Матија Ковач, с.р.

14. На основу члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9 / 2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници одржаној 16.10. 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ПАВА
СУДАРСКИ“ НОВИ БЕЧЕЈ

1.
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Пава Сударски“
Нови Бечеј:
Представнице Савета родитеља:
1. Мирослава Бјелић из Бочара, Петефи Шандора 7
2. Сања Попов из Новог Бечеја, Штросмајерова 141
За чланове Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј именују се:
Представнице Савета родитеља:
1. Марија Брковић, из Новог Бечеја, Светозара Милетића 45
2. Мирјана Дујин из Новог Бечеја, Жарка Зрењанина 18
Мандат
одбора.

новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата Управног

4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : ИИ 02-60-10 /2009
Датум: 16.10.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач,с.р.

15. На основу члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9 / 2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници одржаној 16.10. 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње школе Нови Бечеј:
Представница Савета родитеља:
1. Надица Блажин из Новог Бечеја

2.
За члана Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именују се:
Представник Савета родитеља:
1. Владета Сударски из Новог Бечеја, Петра Драпшина 37

Мандат
одбора.

3.
новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата Школског

4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број :ИИ 02-61-23/2009
Датум: 16.10.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач,с.р.

16. На основу члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9 / 2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници одржаној 16.10. 2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛОЈЕ
ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј:
Представник Савета родитеља:
1. Драган Џигурски из Новог Бечеја, Маршала Тита 28
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2.
За члана Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, именују се:
Представница Савета родитеља:
1. Јанош Варга из Новог Бечеја, Бригадира Ристића 89/а
3.
Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 02-61-24/2009
Датум: 16.10.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач,с.р.

17. На основу члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9 / 2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници одржаној 16.10.2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СТАНЧИЋ
МИЛАН УЧА“ КУМАНЕ
1.
Разрешавају се дужности члана Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане:
Представник Савета родитеља:
1.Мирјана Одаџић из Кумана, М. Тита 112
2. Драгана Барачков из Кумана, Јована Трајковића 47
2.
За члана Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане именују се:
Представник Савета родитеља:
1. Дијана Брусин из Кумана, Љубице Одаџић 23/а
2. Олгица Тот из Кумана, Максе Ковачева 6
3.
Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: ИИ 02-61-25/2009
Датум: 16.10.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач,с.р.

18. На основу члана 55 став 3 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9 Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9 / 2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на својој седници одржаној 16.02.2009. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ЂОРЂЕ
ЈОАНОВИЋ“ НОВО МИЛОШЕВО

1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево:
Представница Савета родитеља:
1. Љубинка Илкић из Новог Милошева, Ђорђа Јоановића 40
2.
За члана Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево именују се:
Представник Савета родитеља:
1. Милан Попов из Новог Милошева, ЈНА 78
3.
Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : ИИ 02-61-26/2009
Датум: 16.10.2009.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач,с.р.

19. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број
129/2007) и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је, на 17. седници одржаној дана 16.10. 2009.
године, донела
МАСТЕР ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО
И
Усваја се Мастер план туристичке дестинације Ново Милошево који се налази у прилогу ове
Одлуке и чини њен саставни део.
ИИ
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивљња у ''Службеном листу општине Нови
Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-332-13/2009
Датум:16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
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20. На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је, на 17. седници
одржаној дана 16.10. 2009. године, донела

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛОВА БЛОКОВА 162 и 163
У НОВОМ БЕЧЕЈУ
И
Усваја се План детаљне регулације делова блокова 162 и 163 у Новом Бечеју који се налази
у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
ИИ
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивљња у “Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-35-30/2009
Датум: 16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној
16.10.2009. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
И
Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма васпитно-образовног рада деце
узраста од 1-6,5 година, социјалног рада, превентине задравствене зашштите и других
активности у ПУ ''Пава Сударски'', Нови Бечеј за период 01.09.2008. године до 31.08.2009.
године
ИИ
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:ИИ 02-60-8/2009
Дана: 16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
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22. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 113. Пословника Скупштине општине Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), а у вези са чланом 3. и 20. Закона о
изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије (''Службени гласник, РС'', број
36/2009) и чланом 4. Одлуке о застави Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АП
Војводине'', број 2/2004), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 16.10.2009.
године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
И
На главном улазу у зграду општине Нови Бечеј истиче се застава Аутономне Покрајине
Војводине упоредо са Државном заставом Републике Србије, с тим што се Државна застава
Републике Србије ставља на почасно место, а све у складу са законом и покрајинском
одлуком.
ИИ
Задужује се Начелник Општинске управе општине Нови Бечеј да се стара о спровођењу
одредби из тачке И овог закључка.
ИИИ
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: ИИ 02-020-51/2009
Дана: 16.10.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192., . и
члана 232. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и
31/01), на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ДНЕВНИК
ХОЛДИНГ А.Д. из Новог Сада, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј Бечеј о утврђивању таксе за истицање фирме на
пословном простору број ИВ 04-434-1/44-09, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се жалба жалиоца у целости.
2. Поништава се Решење Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови
Бечеј број ИВ 04-434-1/44-2009 од 31.03.2009. године у целости.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На решење Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04434-1/44-2009 од 31.03.2009. године којим је утврђена висина локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору за 2009. годину у укупном износу од 10.500,00
динара, односно 3.500,00 динара за пословни простор у ул. Вука Караџића бб и 7.000,00
динара за пословни простор у ул. Соње Маринковић бр. 5, ДНЕВНИК ХОЛДИНГ А.Д. из
Новог Сада је благовремено изјавио жалбу Општинском већу општине Нови Бечеј.
Жалилац се жалио на утврђену површину од 56 м2 када је у питању пословни простор у ул.
Соње Маринковић бр. 5, а пре свега уопште на доношење решења, односно утврђивање
обавезе плаћања накнаде за истицање фирме с обзиром да ДНЕВНИК ХОЛДИНГ А.Д. не
обавља пословну деланост у овим пословним просторима од 2000. године, нема истакнуту
фирму, само су наведени пословни простори у његовом власништву.
Решавајући по жалби Општинско веће општине Нови Бечеј је утврдило да је жалба
основана.
Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне
средине Општинске управе општине Нови Бечеј је за потребе Општинског већа општине
Нови Бечеј сачинио службену белешку о стању на лицу места дана 17.09.2009. године и
утврдила да се у предметним пословним просторијама не обавља делатност, те да нема
истакнуте фирме ДНЕВНИК ХОЛДИНГ А.Д.
Чланом 3. Одлуке о комуналним таксама (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/07 и
12/08) предвиђено је да таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, за чије
коришћење је прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење права.
С обзиром како је на несумњив начин утврђено да жалилац не обавља пословну делатност
у предметним пословним просторима, те како нема истакнуту фирму, Општинско веће је
заузело став да је у конкретном случају дошло до престанка коришћења права и обавезе на
истицање фирме од стране жалиоца те је одлучено као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02 434-15/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
МИЛИВОЈ ВРЕБАЛОВ

2. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192. и
члана 230. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01),
на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ЈАДРАН ДОО из
Новог Бечеја, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске
управе Нови Бечеј о утврђивању таксе за истицање фирме на пословном простору, број ИВ
04-434-1/39-2009, доноси следеће
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РЕШЕЊЕ
Жалба ЈАДРАН ДОО из Новог Бечеја изјављена против Решење Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-434-1/39-2009 од 31.03.2009. године
ОДБИЈА СЕ КАО НЕОСНОВАНА.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На решење Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04434-1/39-2009 од 31.03.2009. године којим је утврђена висина локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору за 2009. годину у износу од 70.000,00 динара,
ЈАДРАН ДОО из Новог Бечеја благовремено је изјавио жалбу Општинском већу општине
Нови Бечеј.
Жалилац је у жалби ставио приговор на висину разрезане локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору, сматрајући да је иста превисоко одмерена
имајући у виду економску кризу која утиче на пословање, као и тежак положај
угоститељства, те моли умањење обавезе.
Решавајући по жалби Општинско веће општине Нови Бечеј је утврдило да је жалба
неоснована.
Првостепени орган је у поступку утврђивања локалне комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору поступио у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2007 и 12/2008) и правилно применио
материјално право одредивши И зону за пословни простор који се налази у Новом Бечеју у
ул. Трг Ослобођења бр. 1 и коефицијент 10 за површину од 1800 м2 пословног простора, те
правилно одмерио висину локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору у износу од 70.000,00 динара.
Жалилац не спада у категорију обвезника за које је Одлуком о локалним комуналним
таксама предвиђено ослобађање, док Одлука не предвиђа могућност умањења таксене
обавезе.
С обзиром на све напред наведено Општинско веће општине Нови Бечеј донело је одлуку
као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02-434-16/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
3. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192. и
члана 229. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и
31/01), на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ДОО
ЈАДРАН из Новог Бечеја, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и финансије
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Општинске управе Нови Бечеј о утврђеној такси за истицање фирме на пословном
простору, број ИВ 04-434-1/32-2008, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
Жалба ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја изјављена против Решење Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-434-1/32-2008 од 01.07.2008. године
ОДБАЦУЈЕ СЕ КАО НЕБЛАГОВРЕМЕНА.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Жалилац ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја подено је жалбу на Решења о утврђивању таксе за
истицање фирме на пословном простору, број ИВ 04-434-1/32-2008 и то дана 14.09.2009.
године.
Упутством о правном средству предметног решења, у складу са законом је одређено да се
жалба може поднети у року од 15 дана од дана пријема решења.
Увидом у списе предмета, утврђено је да је предметно решење запримљено од стране ДОО
ЈАДРАН из Новог Бечеја дана 30.07.2008. године о чему постоји доставница у списима
предмета, те како је жалба изјављена 14.09.2009. године, након више од годину дана од
дана достављања решења иста се одбацује као неблаговремена.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02- 434-20/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
4. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192. и
члана 229. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и
31/01), на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби АД 3.
ОКТОБАР из Новог Милошева, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј о утврђеној накнади за коришћење грађевинског
земљишта, број ИВ 04-418-1/430-2009, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
Жалба АД 3. ОКТОБАР из Новог Милошева изјављена против Решење Одсека за буџет,
трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-418-1/430-2009 од 31.03.2009.
године ОДБАЦУЈЕ СЕ КАО НЕБЛАГОВРЕМЕНА.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Жалилац АД 3. ОКТОБАР из Новог Милошева подено је жалбу на Решења о утврђеној
накнади за коришћење грађевинског земљишта, број ИВ 04-418-1/430-2009 и то дана
26.06.2009. године путем телеграма. У жалби је наведено да се иста улаже због погрешно
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примењеног материјалног права и података у решењу, а да ће допуна жалбе са
образложењем бити накнадно поднета.
Поуком о правном леку предметног решења, у складу са законом је одређено да се жалба
може поднети у року од 15 дана од дана пријема решења.
Увидом у списе предмета, утврђено је да је предметно решење запримљено од стране АД 3.
ОКТОБАР, Ново Милошево дана 08.06.2009. године, те да последњи дан рока за
изјављивање жалбе истиче дана 23.06.2009. године, а жалба је изјављена дана 26.06.2009.
године. Надаље, жалба је изјављена само паушално, а допуна и образложење жалбе
никада нису пристигли. Такса на жалбу никада није плаћена.
С обзиром на напред наведено, Општинско веће општине Нови Бечеј донело је одлуку као у
диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02-418-22/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
5. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192., 230. и
233. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01), на 19.
седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из
Кикинде, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске
управе Нови Бечеј о утврђивању таксе за истицање фирме на пословном простору, број ИВ
04-434-1/23-2009, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
ПОНИШТАВА СЕ Решење Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови
Бечеј број ИВ 04-434-1/23-2009 од 31.03.2009. године.
Утврђује се локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору
обвезнику ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде за 2009. годину у износу од 7.000,00 динара.
Жалба ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде изјављена против Решење Одсека за буџет, трезор
и финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-434-1/23-2009 од 31.03.2009. године
ОДБИЈА СЕ КАО НЕОСНОВАНА.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На решење Одсека за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04434-1/23-2009 од 31.03.2009. године којим је утврђена висина локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору у Новом Бечеју у ул. Соње Маринковић бр. 7 за
2009. годину у износу од 35.000,00 динара, ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде благовремено
је изјавио жалбу Општинском већу општине Нови Бечеј.
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Жалилац је у жалби навео да се у предметном пословном простору у Новом Бечеју у ул.
Соње Маринковић бр. 7 обавља водопривредна делатност али да се предметни пословни
простор не налази у државини жалиоца, није његова имовина већ се само правно још увек
води у Катастру непокретности на жалиоца као право коришћења, а налази се у државној
својини, да је као такав требао по Закону о водама да буде преузет од стране ЈВП ''ВОДЕ
ВОЈВОДИНЕ'' што никада није учињено, те да назив фирме никада није истицан, нити је
сада истакнут.
Решавајући по жалби Општинско веће општине Нови Бечеј је утврдило да је жалба
неоснована.
Одлуком о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
11/2007 и 12/2008) је предвиђено да је обвезник плаћања таксе корисник права, на
истицање фирме, у конкретном случају правно лице које обавља делатност у пословном
простору на територији општине Нови Бечеј, истом одлуком је предвиђено и да је обвезник
дужан да фирму истакне на видном месту пословне просторије, односно простора у коме
обавља делатност.
Овлашћено лице Одсека за урбанзам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине Општинске управе је дана 28.09.2009. године било на лицу места
у просторијама у којима ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде обавља делатност у Новом Бечеју
у улици Соње Маринковић број 7, утврдило да ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде обавља
водопривредну делатност у предметном пословном простору од 70 м2, те да није истакнута
фирма предузећа. О наведеном је сачињен записник који је потписало присутно лице
Петровић Станоје, иначе запослен у ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'', Кикинда.
Општинско веће је такође извршило увид у Лист непокретности број 9166 К.О. Нови Бечеј
који се води код РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Бечеј, те је установљено да
ВДП ''ГОРЊИ БАНАТ'' из Кикинде на предметном пословном простору има укњижено право
коришћења.
Дакле, несумњиво је утврђено да жалилац обавља делатност у пословном простору у
Новом Бечеју у ул. Соње Маринковић бр. 7, те је испуњен основ за утврђивање обавезе
плаћања комуналне таксе за истицање фирме. Чињеница да није истакао фирму на
простору на којем обавља делатност, жалиоца не ослобађа обавезе плаћања локалне
комуналне таксе на истицање фирме јер је имао обавезу да истакне фирму на сваком
пословном простору где обавља делатност.
Општинко веће је утврдило да је првостепени орган није исправно извео закључак из
изведених чињеница у погледу чињеничног стања, тј. да жалилац обавља делатност само у
70 м2 пословног простора, а не 205 м2 како је у првостепеном решењу наведено тако да је
утврђена обавеза у износу од 7.000,00 динара за површину од 70 м2 применом
коефицијента 1 на висину таксе од 7.000,00 динара за прву зону, а све у складу са Одлуком
о локалним комуналним таксама.
С обзиром на све напред наведено Општинско веће општине Нови Бечеј донело је одлуку
као у диспозитиву решења.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02-434-17/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
6. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192. и
члана 229. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и
31/01), на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ДОО
ЈАДРАН из Новог Бечеја, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и финансије
Општинске управе Нови Бечеј о утврђеној такси за коришћење грађевинског земљишта,
број ИВ 04-418-1/5-2007, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
Жалба ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја изјављена против Решење Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-418-1/5-2007 од 31.03.2007. године
ОДБАЦУЈЕ СЕ КАО НЕБЛАГОВРЕМЕНА.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Жалилац ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја подено је жалбу на Решења о утврђеној такси за
коришћење грађевинског земљишта, број ИВ 04-418-1/5-2007 и то дана 14.09.2009. године.
Упутством о правном средству предметног решења, у складу са законом је одређено да се
жалба може поднети у року од 15 дана од дана пријема решења.
Увидом у списе предмета, утврђено је да је предметно решење запримљено од стране ДОО
ЈАДРАН из Новог Бечеја дана 12.03.2007. године о чему постоји доставница у списима
предмета, те како је жалба изјављена 14.09.2009. године тј. након више од две године од
дана достављања решења иста се одбацује као неблаговремена.

Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02-418-17/2009
Датум: 05.10.2009.
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
7. Општинско веће општине Нови Бечеј, на основу члана 56. став 1. тачка 5. Статута
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 192. и
члана 229. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и
31/01), на 19. седници одржаној дана 05.10.2009. године, решавајући по жалби ДОО
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ЈАДРАН из Новог Бечеја, изјављеној против Решења Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј о утврђеној такси за коришћење грађевинског
земљишта, број ИВ 04-418-1/27-2008, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
Жалба ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја изјављена против Решење Одсека за буџет, трезор и
финансије Општинске управе Нови Бечеј број ИВ 04-418-1/27-2008 од 21.03.2008. године
ОДБАЦУЈЕ СЕ КАО НЕБЛАГОВРЕМЕНА.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Жалилац ДОО ЈАДРАН из Новог Бечеја подено је жалбу на Решења о утврђеној такси за
коришћење грађевинског земљишта, број ИВ 04-418-1/27-2008 и то дана 14.09.2009.
године.
Упутством о правном средству предметног решења, у складу са законом је одређено да се
жалба може поднети у року од 15 дана од дана пријема решења.
Увидом у списе предмета, утврђено је да је предметно решење запримљено од стране ДОО
ЈАДРАН из Новог Бечеја дана 16.04.2008. године о чему постоји доставница у списима
предмета, те како је жалба изјављена 14.09.2009. године, тј. након више од годину дана од
дана достављања решења иста се одбацује као неблаговремена.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути
управни спор код Окружног суда у Зрењанину у року од 30 дана од дана достављања овог
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено.
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: ИИИ 02-418-18/2009
Датум: 05.10.2009.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов
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општине Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на уговор о споразумном регулисању
међусобних односа са ЈП ЖЕЛЕЗНИЦОМ СРБИЈЕ
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Решење о давању сагласности на Статут историјског архива,
Зрењанин
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Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ “Пава
Сударски“, Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње
школе Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
“Милоје Чиплић“, Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ
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Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ “Др
Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево
Мастер план туристичке дестинације Ново Милошево
План детаљне регулације блока 162 и 163 у Новом Бечеју
Извештај о реализацији годишњег програма васпитно-обазовног рада
деце узраста од 1-6,5 година, социјалног рада, превентивне
здравствене заштите и других активности у ПУ “Пава Сударски“ Нови
Бечеј за период од 01.09.2008. године до 31.08.2009. године
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доношење решења по жалби ДНЕВНИК ХОЛДИНГ АД, Нови Сад на
решење о утврђивању таксе за истицање фирме.
Доношење решења по жалби ЈАДРАН ДОО, Нови Бечеј на решење о
утврђивању таксе за истицање фирме за 2009. годину.
Доношење решења по жалби ЈАДРАН ДОО, Нови Бечеј на решење о
утврђивању таксе за истицање фирме за 2008. годину.
Доношење решења по жалби АД 3. ОКТОБАР, Ново Милошево на
решење о накнади за коришћење грађевинског земљишта.
Доношење решење по жалби ВДП “ГОРЊИ БАНАТ“, Кикинда на
решење о утврђивању таксе за истицање фирме.
Доношење решења по жалби ЈАДРАН ДОО, Нови Бечеј на решење о
накнади за коришћење грађевинског земљишта за 2007. годину.
Доношење решења по жалби ЈАДРАН ДОО, Нови Бечеј на решење о
накнади за коришћење грађевинског земљишта за 2008. годину.
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