
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 4                                         Нови Бечеј 03.2.2017. године                                              година  LI 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/16) и члана 35. Статута 
општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина 
општине Нови Бечеј, на 7. седници одржаној 03.02.2017. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I 
За завршни рачун буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину, вршиће се екстерна ревизија. 
 

II 
Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, приступиће реализацији јавне набавке за избор 
најповољнијег ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна Буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину, уз 
сагласност Државне ревизорске институције. 
 

III 
Ову Одлуку Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, доставиће Управи за трезор и  
Државној ревизорској институцији уз Завршни рачун буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-400-25/2017                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 03.2.2017. године                                                                          Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј                                                                                      Мирјан Јакшић с.р. 
 
2. На основу члана 79. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, бр. (“Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 
99/16), и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број 
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), на 7. седници Скупштине општине Нови Бечеј, која је одржана дана  03.02. 
2017. године,  донета је: 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА  

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ  

I 

Усваја се Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 
пословања општине Нови Бечеј за 2015. годину као саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине 
Нови Бечеј за 2015. годину коју је усвојила Скупштина на 2. седници одржаној  14.06.2016.године. 

II 
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Обавезује се Општинска управа, Одсек за финансије и привреду, да на основу члана 40. став 1. Закона о 
Државној ревизорској институцији, поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању 
откривених неправилности (одазивни извештај) најкасније до 10. марта 2017. године.  

III 

Одазивни извештај обухватиће све препоруке по којима је до сада поступљено а посебно оне које представљају 
приоритет 1 и 2 Ревизијског извештаја. 

У прилогу oвe Одлуке, као њен саставни део који ће представљати обавезан садржај одазивног извештаја, је 
извод из Извештаја ДРИ који је достављен Скупштини општинр Нови Бечеј 12.12.2016. године којим су дати: 

• Резиме налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја и Резиме датих препорука у 
ревизији консолидованих финансијских извештаја  

• Резиме налаза у ревизији правилности пословања и Резиме датих препорука у ревизији правилности 
пословања 

са констатацијом по којим препорукама је до сада поступљено тј. у којим случајевима су отклоњене 
неправилности.  

IV 

Ова Одлука објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:II 02-400-26/2017                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                           Скупштине општине 

      Нови Бечеј                                                                                            Мирјан Јакшић с.р. 
 

3. На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 
104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени 
лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 
7.седници одржаној дана 03.02.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О  УСЛОВИМА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ  РАСВЕТЕ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Одлуком о условима обављања комуналне делатности јавне расвете (у даљем тексту: одлука) регулишу се 
услови за вршење послова јавне расвете, а нарочито поверавање послова јавне расвете, редовно одржавање 
јавне расвете, као и редовно снабдевање електричном енергијом на територији Општине Нови Бечеј. 
 

Члан 2. 
Под јавном расветом, у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се систем објеката, инсталација и уређаја за 
осветљавање јавних површина. 
Као јавне површине, у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају се: улице, тргови, мостови, пешачке 
површине поред стамбених и других објеката, паркови, паркинзи и зелене површине у стамбеним насељима, 
декоративна (фасадна) расвета верских објеката и институција, објекти за рекреацију који се налазе у јавној 
својини, гробља, уређена речна обала и друге површине на којима је предвиђена изградња јавне расвете. 
 

Послови јавне расвете 

 
Члан 3. 

Под пословима јавне расвете, у смислу одредаба ове одлуке, подразумевају се: изградња и реконструкција 
објеката и инсталација, њихово редовно одржавање и редовно снабдевање електричном енергијом за јавну 
расвету. 
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II НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 
 

Поверавање послова 

 
Члан 4. 

Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете и редовно снабдевање електричном 
енергијом за јавну расвету, као и послови редовног одржавања јавне расвете на територији Општине Нови 
Бечеј, поверавају се Јавном предузећу "Урбанизам и путеви" Нови Бечеј (у даљем тексту: Предузеће). 
Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете и редовно снабдевање електричном 
енергијом за јавну расвету, као и послови редовног одржавања јавне расвете на територији Општине Нови 
Бечеј, врше се у складу са Програмом који је саставни део годишњег Програма рада Предузећа. 
 

Редовно одржавање 

 
Члан 5. 

 
Под редовним одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање објеката, инсталација и уређаја за јавну 
расвету у исправном стању за њено функционисање. 
Искључиво право извођења радова на редовном одржавању јавне расвете има Предузеће. 
 

Редовно снабдевање 
 

Члан 6. 
Под редовним снабдевањем електричном за јавну расвету, подразумева се редовна испорука електричне 
енергије. 
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету регулише се Уговором који закључују надлежна 
Електродистрибуција и Општина Нови Бечеј након спроведеног поступка јавне набавке. 
Уговором из претходног става ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања, као и друга питања од 
значаја за функционисање јавне расвете. 
 

Забрањене радње 

 

Члан 7. 
Забрањено је неовлашћено: 
 
- уклањање и рушење објеката и инсталација јавне расвете; 
- прикључивање на објекте и инсталације јавне расвете; 
- постављање рекламних паноа, причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и 
инсталације јавне расвете; 
- прљање и на други начин оштећивање објеката и инсталација јавне расвете. 
 

III НАДЗОР 

 
Члан 8. 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Општине Нови Бечеј. 
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални инспектор. 
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу Општине Нови Бечеј у року од 15 
дана од дана достављања решења. 
Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава његово извршење. 
 

Члан 9. 
Контролу и одржавање комуналног реда у овој области обавља комунална инспекција у складу са законом. 
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу послова инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове 
одлуке издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу 
са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и да предузима друге мере у складу са овлашћењима 
прописаним законом. 
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IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако се 
неовлашћено прикључи на објекте и инсталације јавне расвете (члан 7. став 1. алинеја 2.). 
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 
одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из став 1. 
овог члана. 
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из став 1. 
овог члана. 
 

Члан 11. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
- уклања, руши, прља и на други начин оштећује објекте и инсталације јавне расвете (члан 7. став 1. 
алинеја 1. и 4.); 
- поставља рекламне паное, врши причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката на објекте и 
инсталације јавне расвете (члан 7. став 1. алинеја 3.). 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана  и 
одговорно лице у правном лицу. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из став 1. 
овог члана. 
Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршај из став 1. 
овог члана. 
 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: II 02-352-3/2017                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                          Скупштине општине  
      Н о в и   Б е ч е ј                           Мирјан Јакшић с.р. 
 
4. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 7. седници која је одржана дана  
03.02. 2017. године, донела је: 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ РАДИ УТВРЂИВАЊА 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈА ЋЕ СЕ УПИСАТИ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање тржишне 
вредности непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј, ради евидентирања у пословним књигама 
буџетског рачуноводства општине Нови Бечеј. 
За остале врсте непокретности вредност ће се утврдити сходно одлуци о просечним ценама по м2 за утврђивање 
пореза на имовину за 2016. годину. 
Вредност непокретности, утврђена у складу са овом одлуком, примењиваће се почев од израде завршног рачуна 
буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину.  
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Члан 2. 

Некретнине у смислу ове Одлуке су добра од општег интереса и добра у општој употреби у јавној својини 
општине Нови Бечеј, осим пословних зграда и земљишта (грађевинског и пољопривредног) на које се може 
применити цена која се користи за утврђивање пореза на имовину. 

Добра из става 1. обухватају: пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште, водно земљиште, водни 
објекти, заштићена природна добра, културна добра  јавни путеви, јавне пруге, улице, тргови, јавни паркови. 

Члан 3. 

Просечне цене квадратног метра  непокретности, на територији општине Нови Бечеј за  утврђивање тржишне 
вредности, која ће се евидентирати у пословним књигама буџетског рачуноводства општине Нови Бечеј, утврђују 
се у следећим износима:  

Р.б ВРСТА НЕПОКРЕТНОСТИ  ГРУПЕ  У  ОКВИРУ  ВРСТЕ ЦЕНЕ ПО М2 

1 Пољопривредно земљиште 

Пашњаци 35,00 

утрине 30,00 

трстици 25,00 

мочваре 25,00 

2 Шуме    500,00 

3 
Водно земљиште    

вододерине 30,00 

 
канали 300,00 

4 Заштићена природна добра 

Слано копово 300,00 

Стара тиса 300,00 

    

Русанда 300,00 

Oкањ бања 300,00 

5 Јавни путеви  
Општински путеви  (држ. путеви II 
реда)   

4000,00 

 

некатегорисани путеви  

атарски путеви; 100,00 

 
сеоски путеви; 500,00 

 
шумски путеви; 20,00 

6 пољски путеви; 30,00 

 

путеви на насипима за одбрану од 
поплава.  40,00 
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7 јавне пруге, пружни прелази 1500,00 

8 

улице, тргови  

I зона 2000,00 

 
II зона 1800,00 

 
III зона 1500,00 

 
IV зона 1300,00 

9 јавни паркови   1391,00 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:II 02-433-1/2017                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                          Скупштине општине 
      Нови Бечеј                                                                                           Мирјан Јакшић с.р. 
 
5. На основу члана 7. и члан 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07), члана 13. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 49. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 -др.закон, 88/10, 99/10,57/11, 119/12, 45/13 -др.закон, 93/14, 96/15), 
члана 34. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 88/2013 и 105/2014),  као и члана 35. 
став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број 3/2014-пречишћен текст 
и 11/2014), на 7. седници Скупштине општине Нови Бечеј, која је одржана дана  03.02. 2017. године,  донета је: 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕЧЕЈ  

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак утврђују услови и начин за издавање у закуп непокретности пословних 
простора – апотака, ради обезбеђивања редовног снабдевања становништва лековима  

чиме ће општина Нови Бечеј привремено решити питање обављања послова фармацеутске здравствене 
делатности, коју Дом здравља, као здравствена установа која здравствену делатност обавља на примарном 
нивоу, није у могућности да обавља због недостајућих финасијских средстава. 

Члан 2. 

Фармацеутска здравствена делатност у смислу закона подразумева одговорно снабдевање лековима и 
одређеним врстама медицинских средстава становништва обезбеђивањем рационалне фармакотерапије ради 
лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената као и континуирани процес побољшавања 
употребе лекова и одређених врста медицинских средстава, односно праћења нежељених реакција на лекове и 
медицинска средства. 

Општина Нови Бечеј, у вршењу оснивачких права над установом Дом здравља Нови Бечеј, предузима мере ради 
обезбеђивања редовног снабдевања становништва лековима. 
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Члан 3. 

Предмет ове Одлуке су пословни простори Дома здравља Нови Бечеј у којима се обавља фармацеутска  
делатност и запослени за које се, због недостатка финансијских средстава у систему обавезног здравственог 
осигурања, средства не могу обезбедити на основу уговора закљученог са организацијом за обавезно 
здравствено осигурање. 

Дом здравља није у могућности да из сопствених средстава купује лекове као ни да финансира запослене на 
фармацеутским пословима, па се у складу са важећим законима покреће поступак за издавање у закуп 
непокретности пословних простора – апотака, уз обавезу закупца за преузимањем запослених радника.  

Члан 4. 

Поступак издавања у закуп непокретности обухвата апотеку у Новом Бечеју, огранак апотеке у Новом Милошеву 
и јединица за издавање готових лекова у Куману и Бочару. 

У Јавном огласу назначиће се и обавеза закупца за преузимање лагера лекова од апотеке као и инвентара који 
се налази у појединим просторијама апотека Дома здравља уз утврђену вредност.  

Одлуку о расписивању јавног огласа ради издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј 
- пословних простора апотека, доноси Скупштина у складу са овом Одлуком. 

Члан 5. 

Због специфичности ове врсте закупа рок на који ће се издати у закуп апотеке утврдиће се на 10 година уз 
оабавезу закупца да за сво време трајања закупа обавља фармацеутску здравствену делатност. 

Вредност закупа утврдиће се за период од 10 година уз обавезу закупца да најмање 1/3 целокупног 
десетогодишњег износа закупнине исплати закуподавцу у року од 30 дана од дана потписивања уговора о 
закупу. 

Трошкове грејања, струје, воде и слично, као и текућег одржавања  сносиће закупац. 

Члан 6. 

Закупац преузима запослене под условима из члана 147. - 151. и члана 108. ст. 2. Закона о раду ("Сл. гласник 
РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) који су на дан потписивања уговора о закупу пословних 
просторија - апотеке при Дому здравља Нови Бечеј, у радном односу у Служби за фармацеутску здравстевну 
делатност - апотека при Дому здравља Нови Бечеј. Ако услед технолошких, економских или организационих 
промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла, запослени који 
су преузети, остварују право на отпремнину за цео радни стаж, који се рачуна од дана заснивања радног односа 
у Дому здравља у Нови Бечеј. 

Члан 7. 

Поступак јавног огласа ради издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј - пословних 
простора апотека, спроводи Комисија за давање у закуп непокретних ствари у јавној својини општине Нови 
Бечеј ( у даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина општине у складу са овом Одлуком. 

Комисија из става 1. овог члана има председника и четири члана. 

У Комисију се именују: 

1. Борислава Тапавички   за председника 
2. Драган Петровић         за члана 
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3. Горан Докић               за члана 
4. Драгана Главашки        за члана 
5. Бранислава Крстин       за члана 

 
Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и лица 
на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј („Службени 
лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015). 

Стручне и административне послове за Комисију из става 1. овог члана обављају Одсек за јавне службе 
Општинске управе Нови Бечеј. 

Члан 8. 

Јавни оглас садржи следеће податке: 

1. назив титулара јавне својине чије се непокретности дају у закуп 
2. начин давања у закуп 
3. предмет закупа 
4. технички опис објекта који се дају у закуп  
5. услови под којима се издаје у закуп најповољнијем понуђачу  
6. услови које мора да испуњава правно лице које учествује на јавном надметању 
7. рок трајања закупа 
8. обавештење о документацији која се мора приложити уз пријаву 
9. обавезе закупца  
10. место и време обиласка непокретности које су предмет јавног надметања 
11. место и време преузимања документације која је саставни део овог огласа 
12. време и место одржавања јавног надметања 
13. начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања  
14. почетна цена  
15. висина и начин полагања депозита 
16. рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању 
17. поступак јавног надметања 
18. прилози који се достављају уз пријаву,  а чине саставни део огласа 
19. рок за закључење уговора 
20. објављивање огласа 

Члан 9. 

Конкурс се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у локалним 
медијима и огласним таблама и интернет страницама Општинске управе, месних заједница и Дома здравља . 

Рок за подношење конкурсне документације не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
дневном листу. 

Члан 10. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се правни сектор Дома здравља Нови Бечеј и Општинска управа Нови Бечеј. 
Обавезује се Дома здравља Нови Бечеј да предузме све неопходне радње како би се обезбедило спровођење 
ове Одлуке.  

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број:II 02-46-5/2017                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                        Скупштине општине 
    Нови Бечеј                                                                                           Мирјан Јакшић с.р. 
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6. На основу члана 146. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14, 145/14), члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине 
Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 3/2014 - пречишћен текст и 11/2014) и сагласности 
Министарства културе и информисања Републике Србије број:653-00-249/2016-02 од 23.01.2017. године, 
Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 03.02.2017. године донела је 
  

ОДЛУКУ  

О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА ЈОСИФУ МАРИНКОВИЋУ НА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НОВОМ 

БЕЧЕЈУ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се место начин и средства за постављање споменика Јосифу Маринковићу на 
површинама јавне намене у Новом Бечеју. 

Члан 2. 

Спомен-биста Јосифа Маринковића поставиће се на парцели број 5633 К.О. Нови Бечеј на површини јавне 
намене на платоу испред Дома културе општине Нови Бечеј, Трг ослобођења бб у Новом Бечеју. 
Поред бисте налазиће се и табла са основним подацима о Јосифу Маринковићу. 
Н постаменту ће писати на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику: 
Јосиф Маринковић, композитор (1851-1931) Josif Marinković zeneszerzo. 

Члан 3. 

Иницијативу за постављање спомен бисте дао је Дом културе општине Нови Бечеј поводом годишњице музичке 
манифестације „Обзорја на Тиси“ која ће се 2017. године одржати 25. пут  у знак сећања на великог 
композитора соло песме, рођеног у Новом Бечеју.  

Поставка спомен бисте ће допринети оплемењивању простора, кроз очување лика и дела познатог 
композитора, као и очувању богате културне баштине општине Нови Бечеј. 

Члан 4. 

Дом културе jе спровеo поступак за избор идејног решења као и поступак за избор уметника који jе израдиo 
спомен бисту.  

Члан 5. 

Средства за комплетан поступак израде и постављања спомен бисте обезбеђена су  учешћем Дома културе на 
конкурсу компаније НИС „Заједници заједно“.  

Члан 6. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-633-1/2017                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                      Скупштине општине 
       Нови Бечеј                                                                                       Мирјан Јакшић с.р. 
 
7. На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. 
и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 35. тачка 8. Статута општине 
Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), на 7. седници 
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Скупштине општине Нови Бечеј, која је одржана дана  03.02.2017. године, у циљу усклађивања оснивачког акта 
са новим Законом о јавним предузећима,  донета је: 
 

О Д Л У К А 
о усклађивању пословања Јавног предузећа  

''КОМУНАЛАЦ'' из Новог Бечеја 
 са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
 

Члан 1. 
• Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше се измене и 
допуне Одлуке о изменама и допунама Одлуке о повезивању Јавног предузећа „Комуналац“ Нови Бечеј са 
Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј 
 из Новог Бечеја (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 4/2013), које је уписано у регистар Агенције за 
привредне решењем број БД 2057/2005   од 04.03.2005.године, 
 
• мења се пословно име Јавног предузећа ''ЈАВНО ПРЕДУЗЕћЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
"КОМУНАЛАЦ СА ПОСЕБНОМОДГОВОРНОШЋУ" Нови Бечеј 
Ново пословно име јавног предузећа је ЈАВНО ПРЕДУЗЕћЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

"КОМУНАЛАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ из Новог Бечеј.  
 

Циљеви  оснивања 
 

Члан 2. 

 Јавно предузеће ''Комуналац'' је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег 
интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:  
 - снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних вода. 
 - одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 
других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и 
пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, 
купалишта, плажа и тоалета; 
 - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља; 
 - управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и 
отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других 
производа; 
 - управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина 
и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних 
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа; 
 - управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и 
крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз 
посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума; 
 - димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих 
канала и уређаја; 
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и 
мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и 
изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање 
лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и 
инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 
 

Предмет одлуке 

 
Члан 3. 



03. фебруар 2017.                 Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 4               11 
 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и 
Јавног предузећа ''Комуналац'' у обављању делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, а нарочито: 
 -  назив, седиште и матични број оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног предузећа '' Комуналац; 
 -  претежна делатност Јавног предузећа '' Комуналац ''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу '' Комуналац ''  и Јавног предузећа '' 
Комуналац '' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу 
ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа '' Комуналац '' 
 -  заступање Јавног предузећа ''' Комуналац ''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног предузећа '' Комуналац ''; 
 -  податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 - располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа '' Комуналац '' у 
складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће '' 
Комуналац ''. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
 

Члан 4. 

 Оснивач Јавног предузећа '' Комуналац је: 
 Општина Нови Бечеј, улица Жарка Зрењанина број 8, матични број 08108293. 
 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима 
утврђеним законом. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 
 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 
Члан 6. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа '' Комуналац '', осим у случајевима прописаним 
законом. 
 Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у 
континуитету. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 

 
Члан 7. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

 

Члан 8. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће за 
комунално-стамбене послове „ Комуналац“. 
 Скраћено пословно име је ЈП „Комуналац“.  
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 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа '' Комуналац '', уз сагласност 
оснивача. 

Седиште јавног предузећа 

 
Члан 9. 

 Седиште Јавног предузећа '' Комуналац '' је у Новом Бечеју, улица Слободана Перића број 163. 
 О промени седишта Јавног предузећа ''Комуналац'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
 

Члан 10. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' поседује свој печат, мали печат и штамбиљ са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и мађарском језику и мађарским писмом. 
 Печат је елипсастог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа: ''ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕћЕ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ "КОМУНАЛАЦ" Нови Бечеј, Слободана Перића 163.'' 
„KOMUNÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT "KOMUNALAC" TÖRÖKBECSE, Slobodana Perića 163.“ 
Мали печат је правоугаоног облика и садржи скраћени назив јавног предузећа: ЈП“Комуналац“ Нови Бечеј     
„Komunalac" Törökbecse 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа ''Јавно 
предузеће за комунално-стамбене послове ”Комуналац”, Нови Бечеј '' и место за датум и број. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

 
Члан 11. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 

 
Члан 12. 

 Јавно предузеће ''  Комуналац“ послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора Јавног предузећа ''Комуналац“, уређује се унутрашња организација и систематизација 
послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 
 

Члан 13. 
 Претежна делатност Јавног предузећа ''Комуналац '' је: 
 
36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 
Јавно предузеће обавља и следеће делатности: 
 
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 
01.30 Гајење садног материјала 
23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 
35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом 
35.23 Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже 
37.00 Уклањање отпадних вода 
42.11 Изградња путева и аутопутева 
42.21 Изградња цевовода 
43.11 Рушење објеката 
43.12 Припремна градилишта 
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система 
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама 
46.90 Неспецијализована трговина на велико 
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47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама 
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне 
љубимце у специјализованим продавницама 
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
49.41 Друмски превоз терета 
52.21 Услужне активности у копненом саобраћају 
63.11 Обрада података, хостинг и сл. 
68.31 Делатности агенција за некретнине 
68.32 Управљање некретнинама за накнаду 
71.11 Архитектонска делатност 
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
71.20 Техничко испитивање и анализе 
73.11 Делатност рекламних агенција 
81.21 Услуге осталога чишћења 
81.30 Уређење и одржавање околине, паркова, башти и зелених површина 
82.99 Остале услужне активности подршке пословању 
82.30 Организовање састанака и сајмова 
93.29 Остале забавне активности 
96.03 Погребне и сродне делатности. 
 
   Јавно предузеће ''Комуналац'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног предузећа ''Комуналац'', као и о обављању других делатности које служе 
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
 

Члан 14. 
 Јавно предузеће ''Комуналац '' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа 

 
Члан 15. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за 
обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће ''Комуналац'' може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну 
сагласност оснивача.   
 На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина града/општине. 
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

 
Члан 16. 

 Основни капитал Јавног предузећа '' Комуналац '' чине новчана средства у укупном износу од 100,00 
динара. 
 Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у 
основном капиталу Јавног предузећа '' Комуналац ''. 
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 Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за 
привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа '' Комуналац ''. 
 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан 
законом којим се уређује правни положај привредних друштава. 
 

Имовина јавног предузећа 

 

Члан 17. 
 Имовину Јавног предузећа '' Комуналац '' чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа '' 
Комуналац '' у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. 
 Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће '' Комуналац '' преносом права 
коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће '' Комуналац '' не може да располаже, нити да их даље 
уступа на коришћење, без сагласности Оснивача. 
 Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и 
Статутом. 

 
Члан 18. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа '' Комуналац'' , у складу са 
законом и актима Скупштине општине. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу '' 
Комуналац '', као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу '' Комуналац '' подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

 Повећање и смањење оснивачког капитала 
 

Члан 19. 
 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа '' Комуналац“ одлучује Скупштина 
општине, као оснивач у складу са законом. 
  

Средства јавног предузећа 

 
Члан 20. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 
– из осталих извора, у складу са законом. 
 

Расподела добити 
 

Члан 21. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по завршном 
рачуну за претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о 
буџету општине за наредну годину. 

 
Начела за одређивање цене услуга 

 
Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа '' Комуналац '' уређују се посебном 
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим је 
уређена комунална делатност, и то:  
1) начелом „потрошач плаћа“; 
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2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 
заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
 

Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према 
усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе 
дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 
исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
 

Члан 24. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање 
цена, Јавно предузеће '' Комуналац '' може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен 
захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине.  
 

Унапређење рада и развоја предузећа 

 
Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Комуналац'' заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног 
предузећа ''Комуналац'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Комуналац'' морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће '' Комуналац ''. 
 

Планови и програми 

 
Члан 26. 

 Планови и програми Јавног предузећа '' Комуналац '' су: 
- годишњи програма пословања, 
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа, 
- финансијски планови и 
- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава). 
 Планови и програми Јавног предузећа '' Комуналац '' из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, 
достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 
 

Члан 27. 
 Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа '' Комуналац'' садржи, нарочито: 
 1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 
 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
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 6) план зарада и запошљавања; 
 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. 
 Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из 
стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује. 
 

Члан 28. 
 Ако Надзорни одбор Јавног предузећа ''Комуналац'' до почетка календарске године не донесе годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за 
претходну годину. 

 
Члан 29. 

 Јавно предузеће ''Комуналац'' је дужно Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма пословања. 
 Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 
Права оснивача 

 

Члан 30. 
 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Комуналац'', општина, као оснивач има 
следећа права: 
 - право управљања Јавним предузећем ''Комуналац'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа 
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 

 

Члан 31. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Комуналац '' основано, 
Скупштина општине даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног предузећа '' Комуналац ''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа '' Комуналац '', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег 
интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку 
о својинској трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим 
уговором. 
 

Члан 32. 

 Општинско веће даје сагласност на: 
 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

 
Члан 33. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 
начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
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 Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 34. 
 Јавно предузеће '' Комуналац '' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је 
основано. 

 
Поремећај у пословању 

 
Члан 35. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа „Комуналац'', Скупштина општине предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег 
интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 36. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа „Комуналац '', Општинско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 
 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 

 
Пословање под тржишним условима 

 

Члан 37. 
 Јавно предузеће ''Комуналац'' послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са 
законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 

 
Члан 38. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Комуналац'' своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни 
на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије 
општине Нови Бечеј. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Комуналац '' обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима. 
 

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 

 
Члан 39. 

 Органи Јавног предузећа '' Комуналац '' су: 
 1) надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 
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Члан 40. 

 Надзорни одбор Јавног предузећа '' Комуналац '' има три члана, од којих је један председник.  
 Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа '' Комуналац '', од којих је један члан из 
реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по 
поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком. 
 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је утврђен Статутом 
Јавног предузећа '' Комуналац ''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 

 
Члан 41. 

 За председника и члана надзорног одбора Јавног предузећа '' Комуналац '' именује се лице које 
испуњава следеће услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно; 
 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 
 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 
предузећа '' Комуналац ''; 
 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 
 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада. 

 

Члан 42. 
 Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 41. Одлуке, као и 
додатна два услова: 
 1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година 
и  
 2) да није члан политичке странке; 

 

Члан 43. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у 
надзорном одбору. 

 
Престанак мандата чланова Надзорног одбора 

 
Члан 44. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, 
оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, 
уколико: 
 1) Јавно предузеће ''Комуналац'' не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним законом; 
 2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 
основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем 
или на други начин; 
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 3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа ''Комуналац'' несавесним понашањем или на други 
начин; 
 4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 
именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а 
најдуже шест месеци. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

 
Члан 45. 

 Надзорни одбор: 
 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 
спровођење; 
 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним 
и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана; 
 3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 
 5) усваја финансијске извештаје; 
 6) доноси Статут Јавног предузећа; 
 7) надзире рад директора; 
 8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и 
политику управљања ризицима; 
 9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка; 
 10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и 
одлуком оснивача; 
 12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре; 
 13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 
 14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса, утврђених оснивачким актом; 
 15) доноси одлуку о висини цена услуга; 
 16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа; 
 17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа; 
 18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала; 
 19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа; 
 20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или 
куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву; 
 21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 
 22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом. 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупштине општине. 
 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
Скупштине општине. 
 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Општинског 
већа. 
 

Члан 46. 

 Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова. 
 Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или 
другог запосленог у Јавном предузећу. 
 

Члан 47. 

 Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа ''Комуналац'' имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у надзорном одбору. 
 Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима. 
 
2) Директор  
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Члан 48. 
  
 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 Директор Јавног предузећа '' Комуналац '' заснива радни однос на одређено време.  
 Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 

 

Надлежности директора 
 

Члан 49. 
 1) представља и заступа Јавно предузеће '' Комуналац ''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног предузећа '' Комуналац ''; 
 4)одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Комуналац'', за реализацију одлука и других аката 
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; 
 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног прдузећа '' Комуналац 
'' и одговоран је за њихово спровођење; 
 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа ''Комуналац '' и 
одговоран је за његово спровођење; 
 7) предлаже финансијске извештаје; 
 8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града (субвенције, 
гаранције или коришћење других средства); 
 9) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 10) бира извршне директоре; 
 11) бира представнике Јавног предузећа ''Комуналац'' у скупштини друштва капитала чији је једини 
власник Јавно предузеће '' Комуналац '', по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине/града; 
 12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
 13) доноси акт о систематизацији; 
 14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; 
 15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора; 
 16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, 
колективним уговором и Статутом предузећа; 
 17) доноси план набавки за текућу годину; 
 18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним 
набавкама,  
 19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа '' Комуналац ''. 
  

Услови за избор директора 
 

Члан 50. 

 За директора Јавног предузећа ''Комуналац'', може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 
 1) да је пунолетно и пословно способно; 
 2) да има стечено високо образовање из научне области грађевинске, саобраћајне, архитектонске, или 
правно-економске, струке, на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2) овог члана; 
 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 
предузећа '' Комуналац ''; 
 5) да познаје област корпоративног управљања; 
 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 
 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
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 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 - обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 - обавезно лечење наркомана; 
 - обавезно лечење алкохоличара; 
 - забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног 
предузећа ''Комуналац'' могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за 
директора предузећа. 
 

Зарада директора  

 
Члан 51. 

 Директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом. 
 Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор Јавног предузећа ''Комуналац'', уз 
сагласност Општинског већа. 
 

Поступак именовања директора 

 
Члан 52. 

 Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 
 Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник. 
 Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине. 
 Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне 
покрајине, одборници у скупштини општине Нови Бечеј, као ни изабрана, именована и постављена лица у 
органима општине. 

 
Члан 53. 

 Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа '' Комуналац '' доноси 
Скупштина општине, на предлог Општинског већа. 
 Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног 
предузећа '' Комуналац '', преко Општинске управе.  
 Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном предузећу ''Комуналац'', пословима, 
условима за именовање директора Јавног предузећа '' Комуналац'', месту рада, стручној оспособљености, 
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе 
пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве 
подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 
 Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа ''Комуналац'' објављује се у "Службеном 
гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Нови Бечеј, у најмање једним дневним новинама које 
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Нови Бечеј. 
 Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не може 
бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа. 
 Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 54. 

 Решење о именовању директора је коначано. 
 Решење о именовању директора Јавног предузећа '' Комуналац '', са образложењем, објављује се у 
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страници општине Нови Бечеј. 
 

Члан 55. 

 Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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 Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана. 
 

Мандат директора 

 
Члан 56. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, 
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 
 

Оставка директора 

 
Члан 57. 

 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине. 
 

Разрешење 

 
Члан 58. 

 Предлог за разрешење директора Јавног предузећа ''Комуналац'', подноси Општинско веће. 
 Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа ''Комуналац'', преко 
надлежне Општинске управе. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због 
којих се предлаже разрешење. 
 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне 
чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 59. 
 Скупштина општине  разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа '' Комуналац '' под 
условима предвиђеним законом. 
  

Суспензија директора 

 
Члан 60. 

 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина општине 
доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа ''Комуналац ''. 
 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 
  

Вршилац дужности директора 

 
Члан 61. 

 Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 
 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из 
члана 50. ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 

Поремећаји у пословању 
 

Члан 64. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа '' Комуналац'', Скупштина општине, може предузети 
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од 
општег интереса, а нарочито: 
- промену унутрашње организације Јавног предузећа '' Комуналац ''; 
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- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа '' 
Комуналац ''; 
- ограничење права појединих делова Јавног предузећа '' Комуналац '' да иступају у правном промету са 
трећим лицима; 
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 
- друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса. 
 За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком  Владе, Скупштина 
општине може у Јавном предузећу ''Комуналац'' утврдити организацију за извршавање послова од стратешког 
значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Нови Бечеј. 
 

Остваривање права на штрајк 
 

Члан 65. 

 У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом. 
 У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед 
више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или 
њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са 
законом. 

 

Унутрашња организација 

 
Члан 66. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа '' Комуналац '' ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног 
предузећа, у складу са законом и овим уговором. 
 

Радни односи 

 
Члан 67. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног 
предузећа ''Комуналац'' у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Јавног предузећа '' Комуналац '' мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 
 

Члан 68. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима 
Јавног предузећа ''Комуналац'' или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 

 
Члан 69. 

 Јавно предузеће ''Комуналац'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног предузећа ''Комуналац'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 

 
Члан 70. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' дужно је да на својој интернет страници објави: 
 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора; 
 2) организациону структуру; 
 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно 
извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 
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 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 
 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 
 6) друге информације од значаја за јавност. 
 

Доступност информација 

 
Члан 71. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Комуналац'' врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
 

Члан 72. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора 
Јавног предузећа ''Комуналац'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног 
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 

 

Члан 73. 
 Општи акти Јавног предузећа '' Комуналац '' су Статут и други општи акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа '' Комуналац ''. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа '' 
Комуналац ''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу 
са општим актима Јавног предузећа '' Комуналац ''. 

 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 74. 

 Јавно предузеће '' Комуналац '' дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом 
Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 75. 
 Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16). 
 Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

 
Члан 76. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број:II 02-352-4/2017                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 03.2.2017. године                                                                                    Скупштине општине 
    Нови Бечеј                                                                                                      Мирјан Јакшић с.р. 
 
8. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014 и 104/2016 – др. закон), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 35. став 1. тачка 29. Статута 
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 -пречишћен текст и 11/2014) и члана 4. 
став 4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2016), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 03.02.2017. 
године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

I 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Нови Бечеј стамбена зграда у Новом Милошеву, улица Партизанска бр. 
31, саграђена на катастарској парцели број 12, зграда бр. 1 – породична стамбена зграда  површине 36м2 са 
припадајућим земљиштем под зградом -објектом површине 36м2, земљиштем уз зграду – објекат површине 5а 
00м2 и њивом 1. класе површине 63м2 укупне површине 5а 99м2 која се води у листу непокретности број 5316 
К.о. Ново Милошево (даље: непокретност).  
Предметна непокретност се отуђује купцу ЈОРГИН РАДОВАНУ из Новог Милошева, улица Партизанска бр. 29. 
Поступак отуђења предметне непокретности путем прикупљања писмених понуда, спровела је надлежна 
Комисија и записник са предлогом доставила Одсеку за урбанизам стамбено-комуналне послове, 
грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине. 

II 

Предметна непокретност се отуђује из јавне својине Општине Нови Бечеј за купопродајну цену од 81.300,00 
динара. 
Купопродајну цену из претходног става купац ће исплатити Општини Нови Бечеј једнократно одмах по 
потписивању и овери Уговора о купопродаји. 
 

III 

Овлашћује се председник општине да у име Општине Нови Бечеј закључи Уговор о купопродаји са купцем 
Јоргин Радованом из Новог Милошева. 

IV 

О спровођењу Уговора из тачке III овог решења стараће се Општинска управа Општине Нови Бечеј - Одсек за 
урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине 
и Одсек за финансије и привреду. 

V 

Ово Решење je коначно и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови 
Бечеј”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-46-3/2017                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                                 Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј                                                                                         Мирјан Јакшић с.р. 
 
9. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014 и 104/2016 – др. закон), члана 3. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 35. став 1. тачка 29. Статута 
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 -пречишћен текст и 11/2014) и члана 4. 
став 4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2016), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 03.02.2017. 
године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

I 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Нови Бечеј: 
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1. стамбена зграда у Куману, улица Георги Димитрова бр. 14, саграђена на катастарској парцели број 314, 
зграда бр. 1 – породична стамбена зграда  површине 111м2, зграда бр. 2 – помоћна зграда површине 
20м2, зграда бр. 3 – помоћна зграда површине 28м2 и зграда бр. 4 – помоћна зграда површине 26м2 са 
припадајућим земљиштем под зградом -објектом површине 1а 11м2, земљиштем под зградом - објектом 
површине 20м2, земљиштем под зградом - објектом површине 28, земљиштем под зградом - објектом 
површине 26м2, земљиштем уз зграду – објекат површине 5а 00м2 и њивом 1. класе површине 1а 61м2 
укупне површине 8а 46м2 која се води у листу непокретности број 1260 К.о. Кумане; 

2. грађевинско земљиште у Куману, улица Георги Димитрова, уписано у парцелни број 315, њива 1. класе 
површине 27а 53м2 које се води у листу непокретности број 1260 К.о. Кумане. 

 
Предметне непокретности се отуђује купцу ПРАПОРСКИ РАДОВАНУ из Кумана, улица Георги Димитрова бр. 14. 
Поступак отуђења предметне непокретности у поступку непосредне погодбе спровела је надлежна Комисија и 
записник са предлогом доставила Одсеку за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-
економски развој и заштиту животне средине. 

II 

Предметна непокретност се отуђује из јавне својине Општине Нови Бечеј за купопродајну цену од 4.000,00 евра 
у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан плаћања. 
Купопродајну цену из претходног става купац ће исплатити на рачун Општине Нови Бечеј у две једнаке рате на 
следећи начин: 

- I рату у износу од 2.000,00 евра у року од 30 дана од дана правоснажности решења; 
- II рату у износу од 2.000,00 евра до 31.12.2017. године. 

 
III 

Овлашћује се председник општине да у име Општине Нови Бечеј закључи Уговор о купопродаји са купцем 
Прапорски Радованом из Кумана након исплате II рате. 

IV 

О спровођењу Уговора из тачке III овог решења стараће се Општинска управа Општине Нови Бечеј - Одсек за 
урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине 
– Служба за имовинско-правне послове и Одсек за финансије и привреду. 

V 

Ово Решење je коначно и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови 
Бечеј”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-46-8/2017                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана:03.2.2017. године                                                                                 Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј                                                                                        Мирјан Јакшић с.р. 
 
10. На основу члана 57а Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 26/2016 - пречишћен текст) и члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 7. 
седници одржаној дана 03.2.2017. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о оснивању Анкетног одбора за утврђивање чињеница о пословном губитку у Дому здравља Нови 

Бечеј 

I 
Оснива се Анкетни одбор за утврђивање чињеница о пословном губитку у Дому здравља Нови Бечеј. 
У Анкетни одбор се, у складу са Закључком Скупштине, именују: 
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1. Борислава Тапавички, председник, 
2. Бранко Свиленгаћин, члан 

3. Арсен Пајић,  члан, 

4. Богомир Бојић, члан, 
5. Никола Арсенов, члан, 

6. Добривој Рашков, члан, 
7. Саша Шућуровић, члан, 

8. Милан Грбовић,   члан, 

9. Ивица Миланков,  члан, 
 

II 
Задатак Анкетног одбора је да сагледа стање у Дому здравља и утврди чињенице које су довеле до пословног 
губитка у установи и немогућности даљег редовног снабдевања становништва лековима. 
У раду Анкетног одбора се могу укључити, уколико је то потребно, и одређена стручна лица, о чему одлучује 
одбор. 

Одбор има право да тражи од државних органа и појединих организација податке, исправе и обавештења, као и 
да узима изјаве од појединаца које су му потребне. 

III 
Задатак из тачке II овог решења Анкетни одбор ће извршити у року од 30 дана, након чега ће поднети 
Скупштини извештај са предлогом мера. 
Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Скупштине. 

IV 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-020-1/2017                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                          Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј                                                                                  Мирјан Јакшић с.р. 
 
11. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на својој 7. седници одржаној дана 
03.2.2017. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј 

I 
Образује се Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија). 
1. Милан Будаков, председник, 
2. Зоран Ђокић,  члан 
3. Милан Калуђерски,  члан, 
4. Жељко Остојић, члан, 
5. Душко Бешлин,   члан, 
6. Томислав Ратковић, члан, 
7. Павле Малешев,   члан, 
8. Шапи Иштван,     члан, 
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II 
Задатак Комисије је да изради предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини општине Нови Бечеј којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити, 
динамику извођења радова и улагања средстава, све у складу са законом. 
 

III 
Овим решењем стављају се ван снаге: Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине Нови Бечеј број: II 02-
020-50/2012 од 24.10.2012. године и Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини општине 
Нови Бечеј број: II 02-320-38/2013 од 21.06.2013. године. 
 

IV 
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-020-10/2017                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана:03.2.2017. године                                                                                Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј                                                                                       Мирјан Јакшић с.р. 
 
12. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 3/2014-пречишћен тексти 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I 
Усваја се Извештај Радног тела и покреће поступак за предузимање мера предложених Закључцима Елабората о 
економској оправданости даљег коришћења и управљања гасоводном мрежом за насељена места Нови Бечеј и 
Кумане. 
Препоруке радног тела су издавање гасоводне мреже у складу са важећим законским прописима. 
 

II 
Ради спровођења поступка формира се комисија од 5 чланова, председника, заменика председника и 3 члана. 
Задатак Комисије је да у складу са законом сачини нацрт Одлуке о условима, начину и критеријумима за 
издавање гасоводне мреже, сачини текст јавног огласа, спроведе поступак и предложи Скупштини избор 
најповољнијег понуђача. 
У комисију се именују: 
 

1. Саша Војновић - председник 
2. Иван Бошњак - заменик председника 
3. Зора Станисављев - члан 
4. Ранко Јањић - члан 
5. Марица Бешлин - члан 

 
III 

Овај  Закључак објавиће се  у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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Број: II 02-352-6/2016                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 03.2.2017. године                                                                              Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                         Мирјан Јакшић с.р. 
 
13. На основу члана 15. став 1. тачка 29. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

1. Усваја се план рада и финансијски план Општинског већа општине Нови Бечеј за 2017. годину. 
 

2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-121-21/2017                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                                   Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                 Мирјан Јакшић с.р.  
 
14. На основу члана 15. став 1. тачка 29. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
1. Усваја се план рада и финансијски план Скупштине општине Нови Бечеј за 2017. годину. 

 

2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-121-23/2017                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.  
 

15. На основу члана 15. став 1. тачка 29. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
1. Усваја се план рада и финансијски план Председника општине Нови Бечеј за 2017. годину. 
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2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-121-22/2017                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.  
 
16. На основу члана 15. став 1. тачка 29. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017.ГОДИНУ 

 
1. Усваја се план рада и финансијски план Општинске управе Нови Бечеј за 2017. годину. 

 

2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-19/2017                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Мирјан Јакшић с.р. 
 
17. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 ) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 3.2.2017. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Финансијски план  

Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио Савет 
Месне заједнице на седници одржаној дана 11.01.2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                

Број: II 02-121-14/2017                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 3.2.2017.  године                                                                                 Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                             Мирјан Јакшић с.р.  
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18. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 ) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 3.2.2017. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план 
 Месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2017. годину који је усвојио 
Савет  Месне заједнице на седници одржаној 29.12.2016. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                    

Број: II 02-121-10/2017                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017.  године                                                                              Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                             Мирјан Јакшић с.р.  
 
19. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 ) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 3.2.2017. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план 
 Месне заједнице Кумане за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2017. годину који је усвојио Савет 
Месне заједнице 17.1.2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                            

Број: II 02-121-16/2017                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017.  године                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                              Мирјан Јакшић с.р.  
 
20. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 ) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 3.2.2017. 
године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план  
Месне заједнице Бочар за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2017. годину који је усвојио Савет 
Месне заједнице 18.1.2017. године. 
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II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                                     

Број: II 02-4-6/2017                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017.  године                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                             Мирјан Јакшић с.р. 
 
21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад општине 

Нови Бечеј за 2017. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Центра за социјални рад општине Нови Бечеј 
за 2017. године који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 12.01.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-13/2017                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                                   Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                              Мирјан Јакшић с.р. 
 
22. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План активности и финансијски план Црвеног крста Нови Бечеј за 2017. 
годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План активности и финансијски план Црвеног крста Нови Бечеј за 2016. годину који 
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 24.10.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-55-1/2017                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                           Мирјан Јакшић с.р. 
 
23. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на План и програм рада  

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину  
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I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2016. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 9.12.2016. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-36/2017                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                              Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                           Мирјан Јакшић с.р.  
 
24. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и програм Дома културе општине Нови Бечеј 
 за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм Дома културе општине Нови Бечеј за 2017. годину, који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 13.1.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-4-7/2017                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 3.2.2017. године                                                                            Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                         Мирјан Јакшић с.р.  
 
25. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ ''Пава Сударски'' Нови Бечеј  

за радну 2016/2017. годину и Финансијски план ПУ ''Пава Сударски'' Нови Бечеј  
за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада ПУ ''Пава Сударски'', Нови Бечеј за радну 2016/2017. годину 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 14.09.2016. године. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план ПУ ''Пава Сударски'' Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 17.1.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-31/2017                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                              Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                         Мирјан Јакшић с.р. 
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26. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм рада и финансијски план  ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 
2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2017. годину, 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 5.1.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-121-15/2017                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                              Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                           Мирјан Јакшић с.р.  
 
27. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на План и програмa пословања  

Туристичке организације Нови Бечеј за 2017. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм пословања Туристичке организације Нови Бечеј за 2017. годину 
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 16.1.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-11/2017                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Мирјан Јакшић с.р.  
 
28. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
3.2.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм рада и финансијски план  Спортског савеза општине Нови Бечеј 
за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план Спортског савеза општине Нови Бечеј за 2017. 
годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 16.1.2017. године. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-17/2017                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                             Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Мирјан Јакшић с.р. 
29. На основу члана члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 
Бечеј″, број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 
03.02.2017. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке Нови Бечеј за 2017. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Нови Бечеј за 2017. годину који је усвојио 
Управни одбор установе на седници одржаној дана 9.1.2017. године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-121-  /2017                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                                  Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 

30. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 
број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 7. седници одржаној дана 3.2.2017. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и програм рада Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети 

Василије Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак Нови Бечеј за 2017. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Дома за смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије 
Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак Нови Бечеј за 2017. годину.  
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02-121-26/2017                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.2.2017. године                                                                           Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                                       Мирјан Јакшић с.р. 

САДРЖАЈ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Р.б. Назив документа Бр. 
Сл.листа 

Стр. 

1. Одлуку о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета 
Општине Нови Бечеј за 2016. годину 

4 1 

2. Одлуку о усвајању извештаја о ревизији консолидованих 
финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 
пословања Општине Нови Бечеј за 2015. годину  

4 1 

3. Одлуку о  условима обављања комуналне делатности јавне  расвете 4 2 



03. фебруар 2017.                 Службени лист општине Нови Бечеј                         Број: 4               36 
 

4. Одлуку о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности 
у јавној својини Општине Нови Бечеј за коју се не плаћа порез на 
имовину ради утврђивања књиговодствене вредности која ће се 
уписати у пословне књиге 

4 4 

5. Одлуку о покретању поступка за издавања у закуп непокретности у 
јавној својини Општине Нови Бечеј  

4 6 

6. Одлуку о постављању споменика Јосифу Маринковићу на површини 
јавне намене у Новом Бечеју 

4 9 

7. Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа ''Комуналац'' из 
Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног 
имена 

4 10 

8. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови 
Бечеј 

4 25 

9. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови 
Бечеј 

4 26 

10. Решење о оснивању анкетног одбора за утврђивање чињеница о 
пословном губитку у Дому здравља Нови Бечеј 

4 27 

11. Решење о образовању комисије за израду предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини Општине Нови Бечеј 

4 28 

12. Закључак о усвајању извештаја радног тела и покретању поступка за 
предузимање предложених мера ради економске оправданости даљег 
коришћења и управљања гасоводном мрежом за насељена места Нови 
Бечеј и Кумане 

4 29 

13. Закључак о усвајању план рада и финансијски план Општинског већа 
Општине Нови Бечеј за 2017.годину 

4 30 

14. Закључак о усвајању план рада и финансијски план Скупштине 
Општине Нови Бечеј за 2017.годину 

4 30 

15. Закључак о усвајању план рада и финансијски план Председника 
Општине Нови Бечеј за 2017.годину 

4 31 

16. Закључак о усвајању план рада и финансијски план Општинске 
управе Нови Бечеј за 2017.годину 

4 31 

17. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице 
Нови Бечеј за 2017. годину 

4 32 

18. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице 
Ново Милошево за 2017. годину 

4 33 

19. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице 
Кумане за 2017. годину 

4 33 

20. Решење о давању сагласности на финансијски план  
Месне заједнице Бочар за 2017. годину 

4 34 

21. Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским 
планом Центра за социјални рад Општине Нови Бечеј за 2017. годину 

4 34 

22. Решење о давању сагласности на план активности и финансијски 
план Црвеног крста Нови Бечеј за 2017. годину 

4 35 

23. Решење о давању сагласности на план и програм рада  
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2017. годину  

4 35 

24. Решење о давању сагласности на план и програм Дома културе 
Општине Нови Бечеј за 2017. годину 

4 36 

25. Решење о давању сагласности на годишњи план рада ПУ ''Пава 
Сударски'' Нови Бечеј за радну 2016/2017. годину и финансијски план 
ПУ ''Пава Сударски'' Нови Бечеј за 2017. годину 

4 36 

26. Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план  
ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј за 2017. годину 

4 37 
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27. Решење о давању сагласности на план и програмa пословања  
Туристичке организације Нови Бечеј за 2017. годину 

4 37 

28. Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план  
Спортског савеза Општине Нови Бечеј за 2017. годину 

4 38 

29. Решење о давању сагласности на програм рада Народне библиотеке 
Нови Бечеј за 2017. годину 

4 38 

30. Решење о давању сагласности на план и програм рада Дома за 
смештај душевно оболелих лица ''Свети Василије острошки 
чудотворац'', клуб за дневни боравак Нови Бечеј за 2017. годину 

4 39 

  

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 


