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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 

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.  Одлукa о  одређивању ревизора за завршни рачун буџета општине Нови Бечеј за 2016. 

годину 

8 1 

9.  Одлукa о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката 8 3 

10.  Одлукa о уређивању и одржавању пијаца 8 8 

11.  Одлукa о сахрањивању и гробљима 8 14 

12.  Одлукa о општинском правобранилаштву општине Нови Бечеј 8 27 

13.  Одлукa о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини 

Нови Бечеј  

8 30 

14.  Одлукa о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини 

општине Нови Бечеј 

8 32 

15.  Одлуку о додељивању искључивих права за обављање одређених делатности друштву 
„Војводина Спа“ доо Ново Милошево 

11 1 

16.  Одлуку о суфинансирању текућих расхода и издатака удружења за неговање традиције 

Нови Бечеј које својим радом доприноси развоју културе општине Нови Бечеј 

11 2 

17.  Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине 11a 1 

18.  Одлуку о усвајању програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
општине Нови Бечеј за 2017. годину 

11а 2 

19.  Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Нови Бечеј 

11a 2 

20.  Oдлуку о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

11a 824 

21.  Одлуку о изради плана детаљне регулације блока број 115 у Новом Бечеју 14 1 

22.  Одлуку о равноправности полова на територији општине Нови Бечеј 14 4 

23.  Одлуку о  утврђивању развојног приоритета општине Нови Бечеј реализацијом 
регионалног мастер плана и улагања у инвестициони пројекат изградње „wellness – spa“ 

центра 

14 7 

24.  Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних просторија у јавној 
својини општине Нови Бечеј 

14 9 

25.  Одлука о завршном рачуну Буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину 16 1 

26.  Одлука о утврђивању нових улица у oпштини Нови Бечеј 16 40 

27.  Одлука о обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда у општини 

Нови Бечеј 

16 42 

28.  Одлука о коришћењу средстава из пројекта Прошлост у садашњости као залог 
будућности  намењених унапређењу својства зграда јавне намене у којима се обавља 

16 44 



делатност културе  

29.  Одлука о успостављању права службености и утврђивању висине накнаде за 

службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј 

16 45 

30.  Одлука о скидању усева на узурпираном пољопривреднон земљишту у државној својини 
на територији општине Нови Бечеј за агроекономску 2016/2017. годину 

16 47 

31.  Одлука о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу 16 48 

32.  Одлука о престанку важења одлуке о утврђивању програма статусне промене јавних 

предузећа чији је оснивач општина Нови Бечеј број II 02-110-7/2016 

16 48 

33.  Одлука о покретању поступка ликвидације Комуналног јавног предузећа "Компред" Ново 

Милошево 

16 50 

34.  Одлука о усвајању Плана детаљне регулације туристичке дестинације Ново Милошево 16а 1 

35.  План детаљне регулације туристичке дестинације Ново Милошево 16а 1 

36.  Одлука o поступку и мерилима за избор и именовањe директора јавних  предузећа чији 

је оснивач општинa Нови Бечеј 

18 1 

37.  Одлука о оснивању канцеларије за младе 18 6 

38.  Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних просторија у јавној 
својини општине Нови Бечеј 

18 9 

39.  Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа 
„Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј 

18 12 

40.  Одлука о усвајању почетног финансијског биланса КЈП „Компред у ликвидацији“ 20 37 

41.  Одлука о постављању спомен бисте хероју Александру Берићу на површини јавне намене 

у Новом Бечеју 

20 38 

42.  Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 20 39 

43.  Одлука о учешћу општине Нови Бечеј у финансирању изградње објекта – монтажне куће 
за потребе услуге становања уз подршку 

20 43 

44.  Одлука о поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације 

"Великогоспојински Дани – Госпојина 2017“ у  Новом Бечеју 

20 44 

45.  Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора 
општине Нови Бечеј за 2017. годину 

20 44 

46.  Одлука о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима 
која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у 

области културе 

20 45 

47.  Одлука о изради плана детаљне регулације пристаништа Нови Бечеј 22 1 

48.  Одлука о урбанистичком уређењу грађевинских подручја насељених места општине Нови 

Бечеј ради успостављања јединства непокретности  

22 8 

49.  Одлука о приступању заштити, уређењу и унапређењу културног добара базилике Арача 

– споменика културе од изузетног значаја у општини Нови Бечеј 

22 10 

50.  Одлука о расписивању јавних огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања 

22 11 

51.  Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу дела изграђеног грађевинског земљишта 

у јавној својини општине Нови Бечеј ради завршетка објекта у изградњи, путем јавног 
надметања 

22 13 

52.  Одлука о укидању некатегорисаног пута на територији општине Нови Бечеј 22 14 

53.  Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја КЈП “Компред“ Ново Милошево 22 14 

54.  Одлука о покретању иницијативе за успостављање сарадње са градовима и општинама у 

сливу горњи Дунав - леве притоке - Банатски водотоци 

22 15 

55.  Одлука о прибављању непокретности – пољопривредно земљиште у Новом Бечеју у јавну 
својину општине Нови Бечеј  

22 15 

56.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Нови Бечеј 22 17 

57.  Одлука о износу закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по праву 

првенства закупа  

22 18 

58.  Одлука о постављању спомен обележја параолимпијцу Ласлу Шурањију на површини 

јавне намене у Новом Бечеју 

22 18 

59.  Одлука о праву коришћења непокретности у јавној својини Центру за социјални рад 
општине Нови Бечеј 

22 19 

60.  Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа 

„Комуналац“ Нови Бечеј 

22 20 

61.  Одлука о ребалансу буџета општине Нови Бечеј за 2017. годину 24 1 

62.  Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину на 
територији општине Нови Бечеј 

24 117 

63.  Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање 24 121 



пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Нови Бечеј 

64.  Одлука о социјалној заштити општине Нови Бечеј 24 122 

65.  Одлука o општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на 

територији општине Нови Бечеј 

24 137 

66.  Одлука о промени оснивачког акта Народне библиотеке Нови Бечеј  24 145 

67.  Одлука о усвајању извештаја о спроведеном поступку ликвидације 24 150 

68.  Одлука о чувању пословних књига и докумената привредног друштва које је престало 

ликвидацијом 

24 150 

69.  Одлука о окончању поступка ликвидације 24 150 

70.  Одлука о расподели ликвидационог остатка 24 151 

71.  Одлука о усвајању локалног акционог плана за остваривање права националних мањина 
општине Нови Бечеј 

24 152 

72.  Локални  Акциони план за остваривање права националних мањина Општине Нови Бечеј 24 152 

73.  Одлука  о буџету општине Нови Бечеј за 2018. годину 26 2 

74.  Одлука  о Локалном антикорупцијском плану општине Нови Бечеј за период 2017-2021. 26 45 

75.  Локални антикорупцијски план општине Нови Бечеј за период 2017-2021. 26 46 

76.  Одлука  о финансијској подршци породици са децом на територији општине Нови Бечеј 26 125 

77.  Одлука  о потврђивању чланства oпштине Нови Бечеј у удружење ЕУРОВЕЛОПАРК Банат 26 128 

78.  Одлука  скупштине општине Нови Бечеј о реализацији буџета јединице локалне 

самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину 

26 128 

79.  Програм унапређења социјалне заштите општине Нови Бечеј за 2018. годину 26 130 

80.  Одлукa о изменама допунама одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину 8 1 

81.  Одлукa о измени одлуке о примањима изабраних, постављених  и лица на руководећим 
местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј 

8 34 

82.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће 8 34 

83.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и 

занатским објектима на територији општине Нови Бечеј 

8 36 

84.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о снабдевању водом за пиће 8 37 

85.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј 8 39 

86.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине 

Нови Бечеј 

8 39 

87.  Одлукa о изменама и допунама одлуке о општинским путевима и улицама на територији 

општине Нови Бечеј 

8 40 

88.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о локланим административним таксама  11 3 

89.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о одобравању стицања удела општине Нови Бечеј 
у основном капиталу „Војводина Спа“ ДОО Ново Милошево 

11 4 

90.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о држању и кретању домаћих животиња у 

општини Нови Бечеј 

11 5 

91.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на 
територији општине Нови Бечеј 

11 6 

92.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о канализацији  11 7 

93.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, 

пољских путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на 
територији општине Нови Бечеј 

11 8 

94.  Одлуку измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови 

Бечеј 

14 12 

95.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о ауто-такси превозу путника на територији 

општине Нови Бечеј 

14 13 

96.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о јавном превозу путника на територији општине 
Нови Бечеј  

14 16 

97.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о коришћењу површина јавне намене 14 17 

98.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о комуналној инспекцији 14 18 

99.  Одлуку о изменама и допунама одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, 

пољских путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на 
територији општине Нови Бечеј 

14 19 

100.  Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивању искључивих права за обављање 

делатности у општини Нови Бечеј 

16 49 

101.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему јавног сектора општине Нови Бечеј за 2015. годину 

16 49 

102.  Одлука о измени Одлуке о организацији општинске управe општине Нови Бечеј 18 14 



103.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на основну и додатну 

подршку ученицима и студентима са територије општине Нови Бечеј 

18 15 

104.  Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изради измена и допуна  просторног 
плана општине Нови Бечеј 

18 16 

105.  Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању нових улица у oпштини Нови Бечеј 22 22 

106.  Одлука о измени и допуни одлуке о учешћу општине Нови Бечеј у финансирању 

изградње објекта – монтажне куће за потребе услуге становања уз подршку 

22 24 

107.  Одлука  о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 

време у систему јавног сектора општине Нови Бечеј за 2017. годину 

26 131 

108.  Кадровски план општинскe управе општине Нови Бечеј за 2018. годину 26 132 

109.  Одлука  о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде  за заштиту и унапређење 
животне средине 

26 133 

110.  Програм мониторинга животне средине на територији општине Нови Бечеј у 2017. и  

2018. години 

8 75 

111.  Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови 
Бечеј за 2017. годину 

8 81 

112.  Решење o усвајању програма капиталних и других улагања из одлуке о буџету општине 
Нови Бечеј за 2017. годину 

8 41 

113.  Решење o усвајању Програма рада и финансијског плана Удружења за неговање 
традиције – Нови Бечеј  за 2017. годину 

11 10 

114.  Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Нови Бечеј 4 25 

115.  Решење о давању на коришћење непокретности у својини општине Нови Бечеј 
Туристичког организацији Нови Бечеј 

20 47 

116.  Решење о одузимању права коришћења непокретности у јавној својини Дому културе 

општине Нови Бечеј 

22 24 

117.  Решење о стављању ван снаге решења о давању на коришћење непокретности у јавној 

својини општине Нови Бечеј 

22 25 

118.  Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Нови Бечеј 26 1 

119.  Решење о избору члана Општинског већа општине Нови Бечеј  26 1 

120.  Решење о оснивању анкетног одбора за утврђивање чињеница о пословном губитку у 

Дому здравља Нови Бечеј 

4 26 

121.  Решење о именовању вршиоца дужноси директора Дома здравља Нови Бечеј 8 83 

122.  Решење о именовању директора јавног предузећа “Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј 20 47 

123.  Решење о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј 20 49 

124.  Решење о именовању директора Туристичке организације општине Нови Бечеј 20 50 

125.  Решење о именовању директора јавног предузећа за комунално-стамбене послове 

“Комуналац“ Нови Бечеј 

24 180 

126.  Решење о именовању заменика директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј 26 134 

127.  Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈП Урбанизам и путеви 

Нови Бечеј 

16 53 

128.  Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Дома културе општине 

Нови Бечеј 

18 18 

129.  Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Нови 
Бечеј 

20 52 

130.  Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови 

Бечеј 

20 53 

131.  Решење о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине Нови Бечеј 

22 30 

132.  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома културе општине 
Нови Бечеј 

18 18 

133.  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке Нови 

Бечеј 

20 51 

134.  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови 

Бечеј 

20 52 

135.  Решење о разрешењу и именовању чланoва Управног одбора предшколске установе 
„Пава Сударски“ Нови Бечеј 

22 29 

136.  Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Центра за социјани рад 

општине Нови Бечеј 

22 29 

137.  Решење о разрешењу и именовању чланoва школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови 

Бечеј 

16 54 

138.  Решење о разрешењу и именовању чланoва школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ 16 54 



Бочар 

139.  Решење о разрешењу и именовању чланoва школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Бочар 

20 50 

140.  Решење о разрешењу и именовању чланoва школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ 
Ново Милошево 

22 27 

141.  Решење о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора Средње школе Нови Бечеј 22 28 

142.  Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за популациону 

политику општине Нови Бечеј 

11 9 

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

Бечеј 

4 26 

144.  Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за израду нацрта 

Одлука о утврђивању назива нових улица у општини Нови Бечеј 

11 9 

145.  Решење о разрешењу и именовању Комисије за управљање чврстим комуналним отпадом 14 20 

146.  Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за прописе 16 55 

147.  Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за родну 

равноправност 

16 55 

148.  Решење о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Нови Бечеј 

18 17 

149.  Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за планове општине Нови Бечеј 18 18 

150.  Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Нови Бечеј 22 26 

151.  Решење о измени Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 

26 135 

152.  Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута јавног 

предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј 

14 21 

153.  Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за урбанизам, изградњу, 
грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног 

осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј 

18 16 

154.  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке 
организације општине Нови Бечеј 

18 16 

155.  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈУ „СРЦ 

Јединство“ Нови Бечеј 

26 136 

156.  Решење о давању сагласности на Статут Народне библиотеке Нови Бечеј 26 135 

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

годину 

4 32 

158.  Решење о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 

2017. годину 

4 33 

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

4 33 

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

годину 

4 34 

161.  Решење о давању сагласности на програм рада са финансијским планом Центра за 

социјални рад Општине Нови Бечеј за 2017. годину 

4 34 

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

4 35 

163.  Решење о давању сагласности на план и програм рада Завода за заштиту споменика 

културе Зрењанин за 2017. годину  

4 35 

164.  Решење о давању сагласности на план и програм Дома културе Општине Нови Бечеј за 

2017. годину 

4 36 

165.  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 

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

4 37 

167.  Решење о давању сагласности на план и програмa пословања Туристичке организације 

Нови Бечеј за 2017. годину 

4 37 

168.  Решење о давању сагласности на програм рада и финансијски план Спортског савеза 

Општине Нови Бечеј за 2017. годину 

4 38 

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

4 38 

170.  Решење о давању сагласности на план и програм рада Дома за смештај душевно 4 39 



оболелих лица ''Свети Василије острошки чудотворац'', клуб за дневни боравак Нови 

Бечеј за 2017. годину 

171.  Решење о давању сагласности на план рада са финансијским планом за 2017. годину Дома 
здравља општине Нови Бечеј 

8 83 

172.  Решење o давању сагласности  План рада „Војводина Спа“ д.о.о. Ново Милошево  за 
2017. годину 

11 10 

173.  Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2017. годину 

Општинског ватрогасног удружења Нови Бечеј 

16 57 

174.  Решење о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Пава 
Сударски“ за радну 2017/2018. годину 

22 26 

175.  Решење о давању сагласности на Програм пословања JП “Урбанизам и путеви″ Нови 
Бечеј за 2018. годину 

26 136 

176.  Решење о давању сагласности на програм пословања JП “Комуналац″ Нови Бечеј за 

2018. годину 

26 136 

177.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програм пословања JП “Комуналац″ 
Нови Бечеј за 2017. годину 

16 53 

178.  Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана рада са финансијским планом 
за 2017. годину Дома здравља општине Нови Бечеј 

18 17 

179.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Урбанизам и 

путеви“ Нови Бечеј за 2017. годину 

20 50 

180.  Решење о давању сагласности на измене и допуне плана рада са финансијским планом 
за 2017. годину Дома здравља општине Нови Бечеј 

22 25 

181.  Решење о давању сагласности на измене и допуне плана рада са финансијским планом 
за 2017. годину Дома здравља општине Нови Бечеј 

24 181 

182.  Извештај о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј  за период од 01.01. до 

30.06.2017.године 

20 1 

183.  Извештај о приходима и расходима буџета општине Нови Бечеј за период од 01.01. до  
30.09.2017. године 

24 79 

184.  Решење о давању сагласности на извештај о раду завод за заштиту споменика културе 
Зрењанин за 2016. годину 

14 21 

185.  Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2016. 

годину 

14 21 

186.  Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви” Нови Бечеј за 
2016. годину 

14 21 

187.  Решење о давању сагласности на извештај о раду ЈПК „Компред“ Ново Милошево за 

2016. годину 

14 22 

188.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Народне библиотеке Нови Бечеј за 

2016. годину 

14 22 

189.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Дома културе општине Нови Бечеј за 
2016. годину 

14 23 

190.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Црвеног крста Нови Бечеј за 2016. 

годину 

14 23 

191.  Решење о давању сагласности на извештај о раду предшколске установе Пава Сударски 

за радну 2015/2016. годину 

14 23 

192.  Решење о давању сагласности на извештај о раду ју „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј за 2016. 
годину 

14 24 

193.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Центра за социјални рад општине Нови 

Бечеј за 2016. годину 

14 24 

194.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Дома за смештај душевно оболелих 

лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 
2016. годину 

14 24 

195.  Решење о давању сагласности на извештај о раду Туристичке организације Нови Бечеј за 

2016. годину 

14 25 

196.  Решење о давању сагласности на Извештај о раду  Месне заједнице Нови Бечеј за 2016. 
годину 

16 56 

197.  Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Ново Милошево за 
2016. годину 

16 56 

198.  Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Кумане за 2016. 

годину 

16 57 

199.  Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Бочар за 2016. годину 16 57 

200.  Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег плана рада 

предшколске установе „Пава Сударски“ за радну 2016/2017. годину 

22 26 



201.  Решење o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту 

и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2016. годину 

8 74 

202.  Решење o усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања парком 
природе „СТАРА ТИСА“ код Бисерног острва за 2016. годину 

8 82 

203.  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 

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

4 30 

205.  Закључак о усвајању план рада и финансијски план Скупштине Општине Нови Бечеј за 

2017.годину 

4 30 

206.  Закључак о усвајању план рада и финансијски план Председника Општине Нови Бечеј за 

2017.годину 

4 31 

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

4 31 

208.  Закључак о продужењу рока за рад Анкетног одбора за утврђивање чињеница са 

губитком Дома здравља Нови Бечеј 

11 11 

209.  Закључак о давању позитивног мишљења заменику председника општине за обављање 

другог посла 

16 58 

210.  Закључак о овлашћењу Комисије за прописе да утврди и сачини пречишћен текст 
Статута општине Нови Бечеј 

16 58 

211.  Закључак о усвајању извештаја Анкетног одбора за утврђивање чињеница о пословном 

губитку Дома здравља Нови Бечеј 

16а 88 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1.  Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј за 

унутрашње воде и за летње насипе Либе и Љутово 

12 1 

2.  Одлуку о поступању индиректних корисника буџета општине Нови Бечеј приликом пописа 

непокретности у јавној својини 

7 1 

3.  Одлука о приступању реализацији пројекта Пољопривредни инкубатор за младе на селу 18 20 

4.  Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј 

27 1 

5.  Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине 

Нови Бечеј 

1 1 

6.  Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних 

места у општинској управи општине Нови Бечеј 

5 1 

7.  Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи општине Нови Бечеј 

10 1 

8.  Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Нови Бечеј 

23 1 

9.  Правилник о раду Савета за социјалну заштиту општине Нови Бечеј 25 1 

10.  Решење о уступању потраживања КЈП“Компред“ Ново Милошево ЈП“Комуналац“ Нови 

Бечеј 

17 21 

11.  Решење о именовању члана Савета за здравље у општини Нови Бечеј 1 37 

12.  Решење о висини новчаног износа награда и признања у Општини Нови Бечеј за 2017. 

годину 

3 1 

13.  Решење о именовању чланова организационог одбора манифестације Великогоспојински 
дани - Госпојина  

5 4 

14.  Решење о измени решења о износу и броју општинских стипендија студентима са 
територије Општине Нови Бечеј за школску 2016/2017. годину 

5 5 

15.  Решење о одређивању аутобуских стајалишта у градском и приградском превозу на 

територији општине Нови Бечеј 

5 7 

16.  Решење о усвајању стратегије ризика, регистра ризика и листе процеса у поступку 
успостављања финансијског управљања и контроле у општинској управи Нови Бечеј 

8 84 

17.  Решење о усвајању извештај о раду Жалбене комисије општине Нови Бечеј за 2016. 
годину 

12 7 

18.  Решење о образовању комисије и именовању председника и чланова Комисије за 

преглед деце са сметњама у развоју општине Нови Бечеј 

12 8 

19.  Решење о именовању чланова организационог одбора манифестације Дани села Кумана 
2017. године 

12 8 

20.  Решење о именовању чланова организационог одбора манифестације Дани села Новог 12 9 



Милошева 2017. године 

21.  Решење о допуни решења о именовању члана организационог одбора манифестације 

Великогоспојински дани – Госпојина 

12 10 

22.  Решење о именовању чланова Организационог одобра манифестације „Ноћ музеја 2017“ 13 1 

23.  Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације Дани села Бочара 

2017. године 

13 2 

24.  Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Тиска академија 

акварела“ 

18 20 

25.  Решење о утврђивању културних програма и текућих расхода и издатака Дома културе 
општине Нови Бечеј који ће се у 2018. години финансирати из буџета општине Нови 

Бечеј 

19 1 

26.  Решење о утврђивању културних програма и текућих расхода и издатака Народне 
библиотеке Нови Бечеј који ће се у 2018. години финансирати из буџета општине Нови 

Бечеј 

19 3 

27.  Решење о утврђивању текућих расхода и издатака музеја „Котарка“ који ће се у 2018. 
години финансирати из буџета општине Нови Бечеј 

19 4 

28.  Решење о утврђивању текућих расхода и издатака музеја „Главашева кућа“ који ће се у 
2018. години финансирати из буџета општине Нови Бечеј 

19 5 

29.  Решење о одобрењу плаћања трошкова насталих у поступку ликвидације 20 53 

30.  Решење о утврђивању броја лица која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе којима ће Општина плаћати доприносе за пензијско и 
инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање за 2018. годину 

21 1 

31.  Решење о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са 
територије општине Нови Бечеј 

21 1 

32.  Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације Дани Лазе 

Телечког 

21 2 

33.  Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације 18. Дани Теодора 
Павловића 2017. 

21 3 

34.  Решење о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови 
Бечеј за школску 2017/2018. годину 

25 1 

35.  Решење о именовању Савета за социјалну заштиту у општини Нови Бечеј 25 2 

36.  Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације „Обзорја на Тиси - 

Дани Јосифа Маринковића“ 

25 3 

37.  Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације „25. Обзорја на 

Тиси- Дани Јосифа Маринковића“  

3 1 

38.  Решење о давању сагласности на ценовник СРЦ Јединство Нови Бечеј 5 5 

39.  Решење о давању сагласности на ценовник Туристичке организације Нови Бечеј 5 6 

40.  Решење о давању сагласности на ценовник Народне библиотеке општине Нови Бечеј 8 84 

41.  Решење о давању сагласности на ценовник Дома културе општине Нови Бечеј 8 85 

42.  Решење o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације 13. 

Сусрети народног стваралаштва “Ricsaj“ Мађарског културно уметничког друштва „Јокаи 
Мор“ из Новог Бечеја за 2016. годину 

8 85 

43.  Решење o давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације 8. Фестивал 
комедије „Јован Кнежевић – Цаца“ 

8 85 

44.  Решење o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације 17. 

Дани Теодора Павловића за 2016. године 

8 86 

45.  Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника 
Месне заједнице Ново Милошево 

9 1 

46.  Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника Дом 
здравља Нови Бечеј 

9 2 

47.  Решење о давању сагласности на програм манифестације 25. Обзорја на Тиси – Дани 

Јосифа Маринковића 

9 2 

48.  Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника СРЦ 
“Јединство“ Нови Бечеј 

12 10 

49.  Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације Великогоспојински 
дани - Госпојина 2017 

12 11 

50.  Решење о давању сагласности на Правила манифестације и одобравање Програма „Ноћ 

музеја 2017“  

13 1 

51.  Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Кумана за 
2017. годину 

13 2 

52.  Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Ново 
Милошево за 2017. годину 

16 58 



53.  Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова у ЈП »Комуналац» Нови Бечеј 

16а 88 

54.  Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Урбанизам и путеви“ Нови 

Бечеј 

18 20 

55.  Решење о давању сагласности на Правила манифестације и одобравању Програма Тиска 

академија акварела 2017. године 

18 21 

56.  Решење о давању сагласности на Правила и програм манифестације Дани села Бочар за 
2017. годину 

19 1 

57.  Решење о давању сагласности на Програм и правила манифестације 9. Фестивал 

комедије „Јован Кнежевић- Цаца“  

21 3 

58.  Решење о давању сагласности на Правила позоришне манифестације „ДАНИ ЛАЗЕ 

ТЕЛЕЧКОГ“ 

21 4 

59.  Решење о давању сагласности на Правила и  Програм манифестације 18. Дани Теодора 
Павловића 2017. године 

21 4 

60.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације Дани села 

Кумана за 2017. годину 

21 4 

61.  Решење о давању сагласности на Правила и Програм манифестације 14. сусрети народног 

стваралаштва „Ricsaj“  

22 30 

62.  Решење о изменама и допунама Решења о давању сагласности на Правила и  Програм 
манифестације 14. сусрети народног стваралаштва „Ricsaj“ 

24 182 

63.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Обзорја на Тиси 

2017. године” 

25 4 

64.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Тиска 

академија акварела 2017. године“ 

25 4 

65.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани Лазе 
Телечког 2017” 

25 4 

66.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани села 

Новог Милошева 2017” 

25 5 

67.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села 

Бочара 2017” 

25 5 

68.  Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Ноћ музеја 
2017”  

26 137 

69.  Закључак о Светосавској академији 3 2 

70.  Закључак о плаћању трошкова електричне енергије 7 2 

71.  Закључак о поверавању послова одржавања приобаља Месној заједници Нови Бечеј и 
одређивање накнаде за коришћење 

8 86 

72.  Закључак о ограничењу плаћања трошкова електричне енергије 16 59 

73.  Закључак о висини накнаде за 2017. годину, лицима која су, као стрелце за испаљивање 
противградних ракета, ангажовале радарске станице Бајша и Самош 

21 5 

74.  Закључак о привременом коришћењу  простора на површинама јавне намене у  Новом 

Бечеју,  за манифестацију дани пчеларства 

21 5 

75.  Закључак о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и 

реконструкције водних објеката у јавној својини „Реконструкција дистрибутивног 

водовода насеља Нови Бечеј“ 

21 6 

76.  Закључак о програму „Првенство Војводине 2017“ 22 31 

77.  Закључак о изменама и допунама Закључка ограничењу плаћања трошкова  

електричне енергије 

25 5 

78.  Упутство одсеку за финансије и привреду и служби за имовинско правне послове 

општинске управе Нови Бечеј 

13 3 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

1.  Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2017. годину 3 3 

2.  Одлука за Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2017. годину 3 2 

3.  Решење о именовању Комисије за спорт 1 37 

4.  Решење о образовању и именовању чланова пројектног тима општине Нови Бечеј 1 38 

5.  Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за спорт 5 8 

6.  Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј 

8 87 

7.  Решење о именовању Комисије за финансирање програма удружења из буџета 
општине Нови Бечеј 

8 88 



8.  Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури и прогама удружења који 

се финансирају и суфинансирају из средстава самодоприноса месних заједница Нови 
Бечеј, Ново Милошево и Кумане за 2017. годину 

11 11 

9.  Решење о именовању Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине 

Нови Бечеј за област пољопривреде и руралног развоја 

12 11 

10.  Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Локалног Савета за 

запошљавање општине Нови Бечеј 

16а 88 

11.  Решење о оснивању Комисије за спровођење поступка скидања и продаје усева  у 
општини Нови Бечеј 

18 21 

12.  Решење о постављењу помоћника председника општине за техничка и организациона 

питања 

18 22 

13.  Решење о постављењу помоћника председника општине за безбедност и ванредне 

ситуације 

27 24 

14.  Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј 

21 7 

15.  Решење o измени Решења о оснивању Комисије за школски спорт у Општини Нови 

Бечеј 

9 3 

16.  Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Нови Бечеј 

27 2 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
1.  Одлука о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Бочар 2 1 

2.  Решење о образовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне 

заједнице Бочар 

2 2 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

1.  Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока 

смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

3 20 

2.  Кодекс понашања службеника и намештеника  општинске управе општине Нови Бечеј 23 2 

 

ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. Исправка Одлуке о условима обављања комуналне делатности јавне расвете 9 3 

2.  Исправка Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 21 7 

3. Одлука о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 22 31 

 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР 

 

1. Извештај о резултатима гласања на изборима за чланове Савета месне заједнице Бочар 6 1 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1.  Статут општине Нови Бечеј – пречишћени текст 17 1 

2.  Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске 

штете и организовању пољочуварске службе на територији општине Нови Бечеј 
(Пречишћен текст) 

13 3 

3.  Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (Пречишћен 

текст) 

15 1 

4.  Одлука о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј (Пречишћен текст) 15 8 

5.  Одлука о јавним паркиралиштиа на територији општине Нови Бечеј (Пречишћен текст) 15 13 

6.  Одлука о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј (Пречишћен 
текст) 

15 16 

7.  Одлука о канализацији (Пречишћен текст) 15 21 

8.  Одлука  о комуналној инспекцији (Пречишћен текст) 15 26 

9.  Одлука о коришћењу делова обале  и воденог простора на територији општине 
Нови Бечеј (Пречишћен текст) 

15 30 

10.  Одлука о коришћењу површина јавне намене (Пречишћен текст) 15 34 

11.  Одлука о одржавању чистоће (Пречишћен текст) 15 45 

12.  Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Нови Бечеј (Пречишћен 15 51 



текст) 

13.  Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на 

територији општине Нови Бечеј (Пречишћен текст)  

15 64 

14.  Одлука о снабдевању водом за пиће (Пречишћен текст) 15 66 

15.  Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (Пречишћен текст) 15 73 

  
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 

1.  Закључак о висини закупнине пољопривредног земљишта у држаној својини 12 12 

2.  Закључак о висини цена по праву пречег закупа инфраструктуре пољопривредног 

земљишта 

19 8 

3.  Закључак о висини цена по праву пречег закупа сточарства пољопривредног 

земљишта 

19 9 

4.  Закључак о почетној цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Нови Бечеј 

25 6 

 


