
 44 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

     ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 5            Нови Бечеј 22.03.2012. године                          година   XLVII 

 
1. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 

72/2009 и 81/3009-исправка), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (,,Службени гласник РС“, број 135/04) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине 

Нови Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 
Бечеј, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 

22.03.2012. године донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА ,,АРАЧА“  КОД 

НОВОГ  БЕЧЕЈА 

 
Члан 1. 

Израђује се План детаљне регулације Археолошког локалитета ,,Арача“  код Новог Бечеја 
(у даљем тексту План детаљне регулације). 

  

Члан 2. 
Циљ доношења Плана детаљне регулације је обезбеђивање услова за свеобухватно и 

комплексно  извођење грађевинско-занатских, конзерваторско-рестаураторских, 
инфраструктурних, инсталатерских, археолошких и хортикултурних радова на презентацији 

средњовековне базилике ,,Арача“ код Новог Бечеја, са остацима насеља, утврђења и 
палата, као и формирање услова за изградњу свих потребних пратећих објеката ( музеј, 

визиторски центар, хостел, радионице...). 

 
Члан 3. 

 Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Нови Бечеј. 
 

 Почетна тачка границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1, дефинисана је 

у северозападном углу парцеле број 12660/17. 

 Од тачке 1 граница иде спољашњом ивицом парцеле ка истоку где у тачки 2 пресеца 

канал 23584. 
 Од тачке 2 граница пресеца пољски пут 24083 у тачки 3. 

 Од тачке 3 граница даље пресеца спољну ивицу пољског пута и у тачки 4 пење се ка 

северу по западној ивици парцеле број 12664/2. 

 Од тачке 5 граница иде ка истоку по северној ивици парцеле број 12664/2. 

 Од тачке 6 граница граница креће ка југу, западном обалом канала и источном ивицом 

парцеле број 12662/1. 
 Од тачке 7, 8, 9, 10, 11 и 12 граница иде ка југу, западном обалом канала и источним 

ивицом парцеле 12664/2. 

 Од тачке 13, 14, 15, 16 и 17 граница иде ка истоку ободом парцеле 12662/2 и ободом 

канала. 
 У тачки 18 граница сече западну ивицу пољског пута 24067. 

 Од тачке 19, 20 и 21 граница иде јужном страном канала и северном границом парцеле 

12859.  

 Од тачке 22 граница скрећа ка на југоисток парцелом 12858 до укрштања са пољским 

путем на парцели 24066. 

 Од тачке 23   граница сече пољси пут 24066 до укрштања са другим пољским путем на 

парцели 23580. 
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 Од тачке 24, где се укрштају два пољска пута, граница иде парцелом 12856, управно на 

пољси пут на парцели 23580. 

  У тачки 25 граница пресеца североисточни обод канала на парцели 12857, до тачке 26 

где се пресеца југозападни обод канала. 
 Од тачке 27 која је дефинисана као тромеђа границе обухвата и пресека граница 

парцела 12856 и 12858, граница се спушта управно на савероисточну границу пољског 

пута 23580 која представља тачку 28. 
 Од тачке 28 граница иде североисточном страном пољског пута 23580 до тачке 29 која 

представља тачку ломљења пољског пута на парцели број 24067. 

 Од тачке 30, која представља тачку лома парцеле пута 24067, на југозападном ободу, 

граница се протеже по парцели 12860, управно на парцелу пута 24083. 
 У тачки 31 граница под правим углом сече источну границу парцеле пољског пута 24083. 

 Од тачке 31 до тачке 32 граница сече западну границу парцеле пољског пута 24083. 

 У тачки 33 граница под правим углом пресеца западну ивицу канала на парцели 23584 и 

пружа се по парцели 12864 до тачке 34. 

 Од тачке 34 граница скреће под правим углом по источном ободу пољског пута на 

парцели 24143 где се спаја са почетном тачком 1 у северозападном углу парцеле број 

12660/1. 
 Површина обухвата плана  детаљне регулације износи приближно  76 хектара, 7 ари и 

49 м2. 

 
  Саставни део Одлуке је карта са границама обухвата. 

   

Члан 4. 
 План детаљне регулације садржи нарочито: 

  1)  границу плана и обухват грађевинског подручја; 
  2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 

  3)  намену земљишта;  
  4) регулационе линије јавних површина и осталог земљишта, као и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на геодетској подлози; 

  5)  нивелационе коте   јавних површина (нивелациони план); 
  6) трасе, кородоре и друге капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 
  7)  правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

  8)  економску анализу и процену улагања из јавног сектора;  

  9)  локацију за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;   
10)  графички део 

 
Члан 5. 

Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 18 месеци од дана ступања на 

снагу ове Одлуке.                                   
 

За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се ЈП,,Дирекција за планирање, 
изградњу, уређење грађевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови 

Бечеј“ из Новог Бечеја (у даљем тексту ЈП,,Дирекција“). 
   

Члан 6. 

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови 
Бечеј  . 
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Члан 7. 

Истовремено се приступа   изради Стратешке процене утицаја на животну средину   Плана 
детаљне регулације археолошког локалитета ,,Арача“ код Новог Бечеја  (у даљем тексту 

Стратешка процена утицаја). 
 

Члан 8. 

Јавни увид Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја вршиће се у згради 
Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом Бечеју. 

 
Члан 9. 

О јавном увиду и стручној расправи стараће се Општинска управа - Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине, који ће 

утврдити датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 

  
Члан 10. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-4/2012                                                                       Председник 
Дана: 22.03.2012. године                                                             Скупштине општине 

   Н О В И   Б Е Ч Е Ј                                                                    Добривој Рашков с.р. 
 

2. На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“, 

број 88/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

22.03.2012. године, донела је 
ОДЛУКУ 

 О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 
Члан 1. 

Послове инспекцијског надзора над применом Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“ бр. 88/11) и прописа донетих на основу овог закона и над 

обављањем комуналних делатности врши Општинска комунална инспекција.  

 
Члан 2.  

Општинску комуналну инспекцију чине комунални инспектори и комунални референти. 
Комунални референти помажу у вршењу надзора комуналним инспекторима обављајући 

одређене радње у управном поступку. 
Комунални инспектор може бити лице које има стечено високо образовање другог степена, 

односно завршене мастер академске студије или високо образовање стечено у складу са 

прописима који су важили до дана ступања на снагу закона којима се уређује високо 
образовање и које је законом изједначено са академским називом мастер, лице које има 

вишу стручну спрему, положен стручни испит за рад у органим управе и најмање три 
године радног искуства. 

Комунални референти могу бити лица која имају средњу школску спрему одговарајућег 

смера, положен стручни испит за рад у органима управе и најмање две године радног 
искуства. 
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Члан 3. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има право и дужност да: 
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца 

комуналне делатности и других правних и физичких лица,  
2. саслуша и узима изјаве одговорних лица код вршилаца комуналне делатности и 

других правних и физичких лица, 

3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне делатности и 
пословне просторије ради прикупљања неопходних података, 

4. наложи решењем да се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и 
прописима на основу закона, 

5. наложи решењем извршавање утврђених обавеза и предузимања мера за 
отклањање недостатака у обављању комуналне делатности, 

6. прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу комуналних услуга, 

укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и припадају кориснику 
комуналне услуге, 

7. наложи решењем кориснику отклањање недостатака на унутрашњим инсталацијама 
и да приступи тим инсталацијама приликом извршења решења којим је наложио 

отклањање недостатака или искључење корисника са комуналног система, 

8. изриче и наплаћује новчане мандатне казне по прописима које доноси Скупштина 
општине на лицу места, односно подноси, у складу са законом, прекршајну пријаву, 

у случајевима када учинилац прекршаја не плати новчану казну на лицу места,  
9. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни 

преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен 
прекршај, привредни преступ или кривично дело, 

10. наложи решењем уклањање ствари и других предмета са површине јавне намене 

ако су они ту остављени противно прописима, 
11. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање 

уређаја којима се спречава одвожење возила са површине јавне намене ако су 
остављена противно прописима, 

12. забрани решењем одлагање одпада на местима која нису одређена за ту намену, 

13. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења, 
14. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних 

контејнера, 
15. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као 

регистроване комуналне депоније, 

16. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог 
грађевинског материјала ван за то одређене локације, 

17. забрани решењем одлагање отпада и отпадних материја у водотоке и на обале 
водотока, 

18. забрани решењем бацање горећих предмета у комуналне контејнере и корпе за 
отпад, 

19. забрани решењем уништење ограда, клупа и дечијих игралишта, 

20. забрани решењем уништење зелених површина,  
21. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и прописима 

општине. 
 

Члан 4. 

Комунални инспектор и комунални референти морају имати легитимацију приликом 
вршења надзора којом доказују својство лица надлежног за вршење надзора. 

 Легитимацију издаје Начелник општинске управе на обрасцу прописаном 
Правилником о обрасцу легитимација инспектора и начину њеног издавања. 
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Члан 5. 

О сваком извршеном инспекцијском прегледу и радњама, комунална инспекција 
саставља записник који садржи налаз стања и предложене односно наложене мере. 

Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности, односно другом 
правном или физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен 

увид. 

 Вршиоци комуналне делатности, односно друга правна или физичка лица 
обавештавају комуналну инспекцију о предузетим мерама наложеним у записнику. 

 
Члан 6. 

Вршиоци комуналне делатности, као и сва друга правна и физичка лица дужни су да 
комуналном инспектору омогуће несметано обављање надзора, да му без одлагања 

ставе на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о 

чињеницама које су од значаја за вршење надзора. 
 

Члан 7. 
Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора када утврди да се омета 

вршење комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, 

ствари и дугих предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно 
сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно предмете, под 

претњом принудног извршења. 
   

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће 
без саслушања странке донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други 

предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.  

 
Решење из става 2. овог члана се лепи на те ствари, односно предмете уз назначење 

дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено. Доцније 
оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

  

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће 
одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће 

да се возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно 
сопственика, преко другог лица на место које је за то одређено. 

  

Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом општинске управе и може да обухвата 
трошкове поступка, одношење возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге 

доспеле трошкове. 
 

Одлуком Скупштине општине може се предвидети да вршилац комуналне делатности 
као поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, 

ствари и други предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати га 

док му не буде исплаћено потраживање. 
   

Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење. 
 

Члан 8. 

Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен 
или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана 

извршеног надзора, донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће 
рок за њено отклањање. 
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На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба општинском већу у року од 

15 дана од дана достављања решења, сем ако је законом друкчије предвиђено. 
 

О жалби Општинско веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не 
одлаже извршење решења комуналног инспектора. 

 

Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може 
покренути управни спор. 

 
Члан 9.  

Комунална инспекција у обављању послова сарађује са комуналном полицијом и 
инспекцијским службама Републике Србије, у складу са законом. 

  

Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену 
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и 

активности од значаја за обављање послова комуналне инспекције. 
  

Комунални инспектор је дужан да предузме и предлаже потребне превентивне мере у 

акцији и циљу спречавања повреде закона и општинских прописа. 
 

Члан 10. 
Комунална инспекција о свом доласку ради вршења надзора код органа, установа, 

вршиоца комуналне делатности, односно другог правног ливца обавезно обавештава 
фукнкционера који руководи тим органом, односно одговорно лице у правном лицу. 

Органи, установе, вршиоци комуналне делатности, односно друга правна и физичка 

лица дужни су да комуналној инспекцији омогуће несметано вршење послова, ставе на 
увид потребна документа и предмете и пруже другу тражену помоћ. 

Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у 
вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да у року од осам радних 

дана о резултатима поступка обавести подносиоца пријаве. 

 
Члан 11. 

Ако комунални инспектор утврди да је повредом општинских прописа учињен прекршај, 
дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. 

Уколико је општинским прописима предвиђено да се за утврђен прекршај може 

наплатити новчана казна на лицу места у одређеном износу, комунални инспектор је 
обавезан да је изрекне на лицу места. Ако се новчана казна не може наплатити на лицу 

места, комунални инспектор подноси захтев за покретање прекршајног поступка. 
 

Члан 12. 
Када је прописом предвиђена могућност одузимања предмета којим је извршен 

прекршај, комунална инспекција је дужна да изда потврду са тачним назначењем 

одузетих предмета. 
Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални инспектор ће предложити да 

надлежни орган за прекршаје изрекне заштитну меру одузимање предмета. 
 

Члан 13. 

Када комунални инспектро у поступку вршења службене дужности, утврди повреду 
прописа чију примену контролише други орган односно инспекција, дужан је о томе 

обавестити надлежни орган односно инспекцију. 
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Члан 14. 

Комунална инспекција је дужна да чува, као службену тајну, податке до којих дође 
приликом вршења надзора или које му органи, установе, вршиоци комуналне 

делатности, односно друга правна и физичка лица доставе у вршењу надзора. 
 

Члан 15. 

По потреби непосредни старешина може организовати прерасподелу радног времена 
комуналне инспекције, да би се извршила инспекцијска контрола, која се не може 

обавити у току нормалног радног времена  радника Општинске управе. 
 

Члан 16. 
Комунална инспекција је дужна да до 15. фебруара текуће године поднесе извештај о 

свом раду, појавама у областима у којима је вршила надзор, предузетим мерама и 

резултатима тих мера за претходну годину Скупштини општине Нови Бечеј. 
Скупштина општине може по потреби затражити извештај и за краћи временски 

период. 
 

Члан 17. 

Комунални инспектор је посебно одговоран: 
1. ако у вршењу надзора не предузме, предложи или не одреди меру за коју је 

овлашћен 
2. ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због 

утврђене незаконитости односно неправилности 
3. ако прекорачи границе овлашћења 

 

Члан 18. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно 

лице у јединици локалне самоуправе ако не поступи по решењу из члана 3. став 1. 
тачка 5. ове одлуке. 

За поновљени прекршај из става 1. овог члана учиниоцу ће се изрећи новчана казна из 

става 1. овог члана и казна затвора до 30 дана. 
  

За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у надлежном органу управе, 
односно јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна 

овлашћења, може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране вршења 

послова у трајању до једне године. 
 

Члан 19. 
Новчаном казном од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 
1) не омогући комуналном инспектору несметано обављање надзора, односно 

преглед објеката, постројења и уређаја и пословниг просторија ради 

прикупљања неопходноих података, 
2) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима, 
3) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, 

4) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, 

5) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере, 
6) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване 

комуналне депоније, 
7) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал 

противно прописима, 
8) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 
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9) не поступи по решењу комуналног инспектора којим је наређено извршавање 

утврђених обавеза и предузимања мера за отклањање недостатака. 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 динара. 

 

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера 
забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном лицу да 

врши одређене послове у трајању до једне године.  
     

Члан 20. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако: 

1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту 
остављени противно прописима, 

2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, 
3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, 

4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере, 

5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване 
комуналне депоније, 

6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал 
противно прописима, 

7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 
8) баца гореће предмете у комуналне контејнере, 

9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта, 

10) уништава зелене површине, 
11) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног 

инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања 
мера за отклањање недостатака. 

 

За прекршај из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера 
забране обављања делатности у трајању до три године. 

 
Члан 21. 

Новчаном казном од 20.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 
1) не уклони ствари и друге предмете са површина јавне намене ако су они ту 

остављени противно прописима, 
2) одлаже отпад на местима која нису одређена за ту намену, 

3) спаљује отпад изван за то одређеног постројења, 
4) не одлаже комунални одпад у за то одређене комуналне контејнере, 

5) одлаже комунални отпад на местима која нису одређена као регистроване 

комуналне депоније, 
6) одлаже отпад грађевинског материјала, земљу и грађевински материјал 

противно прописима, 
7) одлаже отпад и отпадне материје у водотоке и на обале водотока, 

8) баца гореће предмете у комуналне контејнере, 

9) уништава ограде, клупе и дечија игралишта, 
10) уништава зелене површине, 

11) не омогући инспектору обављање контроле и не поступи по решењу комуналног 
инспектора којим је наређено извршавање утврђених обавеза и предузимања 

мера за отклањање недостатака. 
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Члан 22. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналној инспекцији 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ –пречишћен текст, број 15/2010). 

 
 

Члан 23. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-352-8/2012                                                                      Председник 
Дана: 22.03. 2012. године                                                           Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков ср.  
 

3. На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010 и 101/2011) и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист 

општине Нови бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 

22.03.2012. године, донела је 
 

ОДЛУКА 
О  АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
I 

За завршни рачун Буџета општине Нови Бечеј за 2011. годину, вршиће се екстерна 
ревизија. 

 
II 

Одсек за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј, ће ову Одлуку 

доставити Управи за трезор, Државној ревизорској институцији уз Завршни рачун буџета 
општине Нови Бечеј за 2011. годину. 

 
III 

Налаже се Одсеку за буџет, трезор и финансије Општинске управе Нови Бечеј да приступи 

реализацији јавне набавке за избор најповољнијег ревизора за екстерну ревизију завршног 
рачуна Буџета општине Нови Бечеј за 2011. годину. 

 
IV 

Овлашћује се председник општине Миливој Вребалов да након спроведеног поступка јавне 
набавке за избор најповољнијег ревизора закључи уговор са најповољнијим понуђачем. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-400-4/2012                                                             Председник 
Датум: 22.03.2012. године                                                         Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                    Добривој Рашков с.р. 
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4. На основу члана 2. став 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима (“Службени 
гласник РС“, број 88/2011), члана 24. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“број 41/2009;53/2010 и 101/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине 
Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 

Бечеј на седници одржаној 22.03.2012. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

O ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се услови и начин организовања послова на уређивању, 
одржавању и коришћењу јавних паркиралишта на територији општине Нови Бечеј. 
  

Члан 2. 
Послове управљања, коришћења и одржавања јавних паркиралишта на територији 

општине вршиће се у складу са Одлуком о одржавању чистоће („Сл. лист општине Нови 
Бечеј“ бр.15/2010-пречишћен текст) 

 

Члан 3. 
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су површине јавне намене односно грађевинско 

земљиште одређено за паркирање возила. 

 
Члан 4. 

Јавна паркиралишта могу да буду: стална, привремена и повремена. 
Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене површине јавне намене за 

паркирање возила и јавне саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за 
паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене, односно 

грађевинско земљиште, које су до привођења намени утврђеној урбанистичким планом, 
посебно одређене и обележене за паркирање возила. 

Повремена паркиралишта су површине јавне намене, односно грађевинско земљиште у 
непосредној близини објекта односно простора на којима се одржавају спортске, културне, 

уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови од значаја за општину, за време њиховог 

трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. 
 

Члан 5. 
Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање: 

 

1. Путничких возила 
2. Аутобуса 

3. Теретних возила 
4. Мотоцикала, мопеда, лаких трицикала, тешких трицикала, лаких четвороцикала, 

тешких четвороцикала 
5. Прикључних возила 

6. Бицикала 
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Јавна паркиралишта могу да буду истовремено одређена и за паркирање различитих врста 
возила из става 1. овог члана. 

 
II  ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 6. 
Јавна паркиралишта (локацију, број места и врста ) одређују се на основу Програма 

привременог коришћења  површина јавне намене, у складу са овом Одлуком. 
Програм из става 1. овог члана доноси ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј за сваку календарску 

годину. 
 

Члан 7. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја. 

ЈП“ Дирекција“ Нови Бечеј дужно је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на 
јавним паркиралиштима. 

 

Члан 8. 
Корисником јавног паркиралишта у смислу ове одлуке сматра се возач, односно власник 

возила (у даљем тексту: корисник). 
 Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном 

сигнализацијом из члана 7. став 1. ове одлуке. 
 

Члан 9. 

Паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица којима су оштећени 
екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, 

квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица 
која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни 

инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, лица на дијализи, лица која су власници или 

корисници возила која имају уграђене ручне команде, лица која имају права на пратиоце, 
туђу негу и помоћ, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа. 

 На основу захтева странке општинска управа издаје решење о испуњености услова 
из става 1. овог члана. 

 Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана 

подноси се: 
1. Фотокопија личне карте  

2. Фотокопија саобраћајне дозволе са идентичном адресом власника возила са 
адресом из личне карте 

3. Фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа 
4. Фотокопија личне карте старатеља особе са инвалидитетом (уколико је одређен 

старатељ) 

5. Фотокопија доказа о старатељству особе са инвалидитетом 
 

Решење издаје Општинска управа, Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине, у року од 15 дана од подношења уредног 

захтева. 

 Жалба на решење се изјављује Општинском већу. 
 

Члан 10. 
На основу решења о испуњености услова из члана 9. став 1.  ове одлуке се издаје 

налепница за означавање возила особа са инвалидитетом, односно члана заједничког 
домаћинства. 
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Орган који је донео решење из члана 9. става 1.  ове одлуке,  издаје и налепницу из става 

1. овог члана. 
Изглед и димензије налепнице морају бити у складу са Правилником о посебном знаку за 

означавање возила којим управља лице коме су оштећени екстремитети битни за 
управљање возилом („Сл. лист СФРЈ“ бр. 2/83 и 64/86 и  „Сл. лист СЦГ“ бр.1/2003-уставна 

повеља) 

Налепница се издаје за сваку текућу годину. 
 

Члан 11. 
Уколико  је особи са инвалидитетом за претходну годину одобрено коришћење паркинг 

места са инвалидитетом, за сваку наредну годину уз захтев прилаже само решење од 
претходне календарске године, на основу чега јој се продужава решење и издаје 

налепница за текућу календарску годину. 

 
Члан 12. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 
1. Паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији као и на други начин ометање коришћења јавног паркиралишта 

2. Паркирање нерегистрованог возила 
3. Остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила без 

сопственог погона, као и других ствари и предмета 
4. Заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила 

5. Постављање ограде или сличне препреке без одобрења надлежног органа управе 
6. Прање и поправка возила и друге радње које доводе до прљања и уништавања 

јавног паркиралишта. 

 
                                                               III НАДЗОР 

 
Члан 13. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада јавних предузећа врши 

орган управе надлежан за послове комуналне инспекције.  
 

Члан 14. 
У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама ове Одлуке, 

комунални инспектор наредиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони возило под 

претњом принудног извршења. 
Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће донети решење 

којим ће наредити да се возило уклони у одређеном року, под претњом принудног 
извршења. Ово решење се причвршћује на возило уз назначење дана и часа, када је 

причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено. 
Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи се по донетом закључку о 

дозволи извршења од стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила. 

 
Члан 15. 

  
Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом специјалног 

возила, наплаћује се кориснику. 

 
IV  КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

Новчаном казном у износу од  50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај  
правно лице ако користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана 12. ове Одлуке. 
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Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се и одговорно лице у 
правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.  

 
Новчаном казном у износу од  5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за предузетник за 

прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од  2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се за физичко лице за 
прекршај из става 1. овог члана. 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Нови 

Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II02-344-3/2012                                                                        Председник 

Дана: 22.03.2012.године                                                              Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р.    

 
5. На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени лист Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009 ) и члана  35. 
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008),  

Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 22.03. 2012. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА  ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ЗА 
НОВОРОЂЕНЧЕ, БЛИЗАНЦЕ, ТРОЈКЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ РОЂЕНЕ ИСТОВРЕМЕНО 

 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право на једнократну новчану помоћ породици за новорођенче, 

рођене близанце, тројке или више деце истовремено (у даљем тексту: једнократна помоћ), 
ради финансијске подршке породици са децом, а у циљу подстицања наталитета на 

територији општине Нови Бечеј. 

 
Члан 2. 

Право на једнократну помоћ има свака породиља која је држављанин Републике Србије, 
има пребивалиште на територији општине Нови Бечеј и уколико се непосредно брине о 

детету. 
Ово право може да оствари и отац, уколико мајка није жива или је напустила породицу. 

 

Члан 3. 
За свако новорођено дете породици се додељује једнократна помоћ у висини од 10.000 

динара. 
Члан 4. 

За рођене близанце породици се додељује једнокрана помоћ у висини од 60.000 динара, за 

рођене тројке 100.000 динара, а за четири и више рођене деце 150.000 динара. 
  

Члан 5. 
Захтев за остваривање права из члана 1 ове одлуке подноси се                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

надлежном органу Општинске управе Нови Бечеј, који одлучује о признавању права и о 
томе досноси решење.  
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Уз захтев, из става 1 овог члана, подносилац прилаже следеће доказе: 

1. да је држављанин Републике Србије, 
2. извод из матичне књиге рођених  за свако рођено дете, 

3. фотокопију личне карте,  
4. фотокопију штедне књижице или текућег рачуна. 

Уколико право на новчану помоћ остварује отац, уз захтев из става 1 овог члана, подноси 

и: 
1. извод из матичне књиге умрлих за мајку рођеног детета, 

2. уверење Центра за социјални рад општине Нови Бечеј да је мајка напустила 
дете или решење да је мајка лишена родитељског права. 

 
Члан 6. 

 Захтев за остваривање права на једнократну помоћ подноси се надлежном општинском 

органу у року од 12 месеци, од дана рађања детета. 
 

Члан 7. 
Обрачун и исплата једнократне новчане помоћи вршиће Одсек за буџет, трезор и 

финансије Општинске управе Нови Бечеј,  из средстава буџета општине Нови Бечеј, на 

рачун подносиоца захтева. 
 

 Члан 8. 
Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о општем 

управном поступку. 
 

Члан 9. 

О жалбама на првостепено решење надлежног органа, у другом степену, решава 
Општинско веће општине Нови Бечеј. 

 
Члан 10. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на једнократну 

помоћ за новорођенче („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 1/2008) и Одлука о 
праву и на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци, тројке или 

више деце истовремено („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 8/2008). 
 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу, осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Нови Бечеј“, а примењиваће се од 1. јануара 2012. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
  

 

Број: II 02-560-11/2012                                                                         Председник 
Датум: 22.03.2012. године                                                              Скупшрине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                        Добривој Рашков с.р. 
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6. На основу члана 2., члана 3. и члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'', број 88/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј 
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 

седници одржаној дана 22.03.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одржавању чистоће (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 15/2010 и 15/2011), у даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 

У члану 14. став 1. Одлуке иза тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи: 
 

''Постављање плаката и рекламних материјала на местима која нису предвиђена чланом 3. 
став 1. тачка 6. ове Одлуке, а нарочито на фасаде објеката, као и објеката од јавног 

значаја, дрва, трафо станице, ограде и на површинама јавне намене без одобрења за 

постављање.'' 
 

Члан 3. 
Члан 33. став 1. тачка 7. Одлуке мења се и гласи: 

„ако поступи супротно забранама из члана 14. став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 
17. ове Одлуке“. 

 

Члан 4. 
Члан 34. став 1. тачка 6. Одлуке мења се и гласи: 

„ако поступи супротно забранама из члана 14. став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 
17. ове Одлуке“. 

 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Нови Бечеј''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-352-12/2012                                                                      Председник 

Дана: 22.03.2012. године                                                              Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 

 
7. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 22.03.2012. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Финансијски план  

Месне заједнице Нови Бечеј за 2012. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2012. годину 
који је усвојио Савет Месне заједнице на седници одржаној дана 08.12.2011. године. 
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II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

                                                                                       

Број: II 02-121-9/2012                                                                         Председник 
Дана: 22.03.2012.  године                                                             Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                        Добривој Рашков с.р. 
 

8. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 22.03.2012. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Финансијски план 

 Месне заједнице Ново Милошево за 2012. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2012. 
годину који је усвојио Привремени орган Месне заједнице 09.12.2011. године. 

 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-121-13/2012                                                                       Председник 
Дана: 22.03.2012. године                                                               Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р. 
 

9. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 22.03.2012. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план 
 Месне заједнице Кумане за 2012. годину 

 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2012. годину који је 

усвојио Савет Месне заједнице 01.03.2012. године. 
 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:II 02-121-8/2012                                                                          Председник 
Дана: 22.03.2012.године                                                               Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                        Добривој Рашков с.р. 
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10. Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 
22.03.2012. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Финансијски план  

Месне заједнице Бочар за 2012. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2012. годину који је 

усвојио Савет Месне заједнице 25.01.2012. године. 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                       

Број: II 02-121-10/2012                                                                     Председник 
Дана: 22.03.2012. године                                                             Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Добривој Рашков с.р.  
 

11. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 
дана 22.03.2012. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на План активности и План прихода и расхода  

Црвеног крста Нови Бечеј за 2012. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План активности и План прихода и расхода Црвеног крста Нови 

Бечеј за 2012. годину који су прихваћени на заједничкој седници Управног и Надзорног 

одбора Црвеног крста Нови Бечеј од 26.01.2012. године. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                       

Број: II 02-121-11/2012                                                                     Председник 
Дана: 22.03.2012. године                                                            Скупштине општине 

...Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 
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12. На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању 

делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 25/2002 и 107/2005) 
и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 

9/2008), Скупштина општине је на седници одржаној дана 22.03.2012. године, донела 

следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о допуни ценовника грађевинског земљишта 

на територији општине Нови Бечеј, 
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни ценовника грађевинског земљишта на 
територији општине Нови Бечеј коју је утврдио утврдио Управни одбор ЈП ''Дирекција'' 

Нови Бечеј на седници одржаној дана 05.03.2012. године која се прилаже уз ово решење и 
чини његов саставни део. 

  

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-418-2/2012                                                                       Председник 

Датум: 22.03.2012. године                                                           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 

 

13.  

ЦЕНЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

ЗОНЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 

     

уређено грађевинско земљиште 

      
  

предлог 
нове цене 

        дин/m² 

  I зона у насељу       417,51 

 II зона у насељу       365,33 

III зона у насељу       313,13 

IV зона у насељу       153,35 

 V зона у насељу       

 

122.68 
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неуређено грађевинско земљиште 

      
  

предлог 
нове цене 

        дин/m² 

  I зона у насељу       153,35 

 II зона у насељу       134,19 

III зона у насељу       115,01 

IV зона у насељу       104,38 

 V зона у насељу       83,50 

     

ЗОНЕ ВАН НАСЕЉЕНИХ МЕСТА     

     

уређено грађевинско земљиште 

      
  

предлог 

нове цене 

        дин/m² 

 I зона ван насеља - jужна индустријска зона Ново 

Милошево 
      107,35 

 II зона ван насеља - викенд зона Бисерно острво-југ       106,61 

 III зона ван насеља - викенд зона Нови виногради       105,87 

IV зона ван насеља - викенд зона Башаидски пут       105,12 

 V зона ван насеља - викенд зона Бисерно острво-север       104,38 

VI зона ван насеља -  насеље Медењача       93,94 

VII зона ван насеља -  у атару       83,50 

     

неуређено грађевинско земљиште 

      
  

предлог 
нове цене 

        дин/m² 

 I зона ван насеља - jужна индустријска зона Ново 
Милошево 

      104,38 

 II зона ван насеља - викенд зона Бисерно острво-југ       93,94 

 III зона ван насеља - викенд зона Нови виногради       83,50 

IV зона ван насеља - викенд зона Башаидски пут       73,06 
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 V зона ван насеља - викенд зона Бисерно острво-север       62,63 

VI зона ван насеља -  насеље Медењача       52,19 

VII зона ван насеља -  у атару       41,76 

          

     

Примедба:     

 - ораница прве класе ~ 50 дин/м2 (3.000Є / јутро)     

     

     

     

       

   Иван Драгић с.р. 

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

129/2007 и 54/2011), члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени 
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници 

одржаној дана 22.03.2012. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланoва Изборне комисије општине  
Нови Бечеј 

 

I 
Разрешавају се дужности у Изборној комисији општине Нови Бечеј: 

 
1. Сузана Малешев, заменик члана, именована на предлог одборничке групе 

Либерално-демократске партије, 
2. Оливера Михајлов за члана, на предлог одборничке групе Либерално-

демократске партије, 

3. Гордана Јовановић, заменик члана, именована на предлог одборничке групе 
Српске радикалне странке,  

4. Срђан Ћопић, члан, именован за члана на предлог одборничке групе коалиције За 
европски Нови Бечеј. 

 

II 
За чланове Изборне комисије општине Нови Бечеј именују се: 

 
1. Владимир Галетин за заменика члана на предлог одборничке групе Либерално-

демократске партије, 
2. Дејан Вулеташ за члана на предлог одборничке групе Либерално-демократске 

партије, 

3. Дејан Оташевић за заменика члана, на предлог одборничке групе Српске 
радикалне странке, 

4. Александра Лукачев за члана на предлог одборничке групе коалиције За 
европски Нови Бечеј. 
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III 

Разрешавају се дужности у Изборној комисији општине Нови Бечеј: 
 

- Тамара Иванишевић дипл. правник, секретар Изборне комисије, 
- Жужана Јосимовић дипл. правник, заменик секретара Изборне комисије. 

 

IV 
 

Именује се у Изборној комисији општине Нови Бечеј: 
 

- Жужана Јосимовић дипл. правник, за секретара Изборне комисије, 
- Марина  Сабо дипл. правник, за заменика секретара Изборне комисије. 

 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02 - 013 - 22/2012                                                                 Председник                                                 

Дана: 22.03.2012. године                                                             Скупштине општине                                                                     
  Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 

 
15. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 54/2011), члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени 
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на 

седници одржаној дана 22.03.2012. године, утврдила је пречишћен текст 

 
РЕШЕЊА 

о именовању Изборне комисије општине Нови Бечеј  
 

I 

У Изборну комисију општине Нови Бечеј именују се: 
 

1. Радмила Станковић дипломирани правник за председника на предлог одборничке 
групе Либерално-демократске партије, 

- Слађана Брковић, дипломирани правник за заменика председника на предлог 

одборничке групе За европски Нови Бечеј, 
2. Золтан Палинкаш, за члана на предлог одборничке групе Либерално-демократске 

партије, 
- Владимир Галетин, за заменика члана на предлог одборничке групе Либерално-

демократске партије, 
3. Клара Шућуровић за члана, на предлог одборничке групе Либерално-демократске 

партије, 

- Изет Ферхат за заменика члана, на предлог одборничке групе Либерално-демократске 
партије, 

 4. Дејан Вулеташ за члана, на предлог одборничке групе Либерално-демократске 
партије, 

- Александра Мирчетић за заменика члана, на предлог одборничке групе Српске 

радикалне странке, 
5. Владимир Теофановић за члана, на предлог одборничке групе Српске радикалне 

странке, 
- Дејан Оташевић за заменика члана, на предлог одборничке групе Српске радикалне 

странке, 
6. Душко Николић за члана, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке, 
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- Јасмина Николић за заменика члана, на предлог одборничке групе Српске радикалне 

странке, 
7. Александра Лукачев за члана на предлог одборничке групе коалиције За европски 

Нови Бечеј,  
- Јелена Кнежевић за заменика члана на предлог одборничке групе коалиције За 

европски Нови Бечеј,  

8. Имре Конц за члана на предлог одборничке групе коалиције За европски Нови Бечеј, 
- Небојша Пап за заменика члана на предлог одборничке групе коалиције За европски 

Нови Бечеј. 
 

        II 
Жужана Јосимовић, дипломирани правник именује се за секретара Изборне комисије 

општине Нови Бечеј. 

 
Марина Сабо, дипломирани правник, именује се за заменика секретара Изборне комисије 

општине Нови Бечеј. 
 

III 

Стручне и административне послове за потребе Изборне комисије општине Нови Бечеј 
обављаће Општинска управа општине Нови Бечеј. 

 
IV 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-013 -22/2012                                                                    Председник                                                 

Дана: 22.03.2012. године                                                             Скупштине општине                                                             
  Н О В И   Б Е Ч Е Ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 

 

16. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“број 72/2009) и члана 35. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 
седници одржаној дана 22.03.2012. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

НОВИ БЕЧЕЈ  
 

1. 
Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње школе Нови Бечеј: 

 

Представник локалне самоуправе 
1. Стевица Попов из Новог Бечеја, 5. Октобра 33, 

 
2. 

За члана Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именују се: 

 
Представник локалне самоуправе 

1. Душан Павловић из Новог Бечеја, Змај Јовина 21. 
 

3. 
Мандат новоименованог члана траје до краја мандата Школског одбора. 
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4. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу 

општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020-6/2012                                                                      Председник                                                                                      

Датум: 22.03. 2012. године                                                         Скупштине општине  
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Добривој Рашков с.р. 

 
17. На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови 

Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је 
дана 22.03.2012. године, донела следећи 

 
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ,А ПОСЕБНО 

ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ 

ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из 

буџетског фонда за активности које се током 2012. године планирају у области унапређења 
услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и 

других објеката у циљу побољшања услова живота.  

 
Члан 2. 

За реализацију програма планирају се средства предвиђена буџетом као утрошак накнаде 
од минералних сировина општине Нови Бечеј у укупном износу од 5.000.000,00 динара. 

 

Средства из члана 2. Овог програма користиће се за: 
 

1.)ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ у износу од               1.200.000,00 
динара 

 

Изградња и реконструкција водоводне мреже 
Наставак реализације уговорених обавеза 

Интервентно снабдевање пијаћом водом 
Хаварије на примарној и секундарној мрежи водовода 

Интервентно одржавање водоводне мреже 
Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара  

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката 

Ликвидација-санација објеката и бунара 
 

2.)ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ у 
износу од  1.280.000,00 динара 

 

Изградња и реконструкција канализационе мреже 
Наставак реализације уговорених обавеза 

Одржавање мреже фекалне канализације 
Одржавање црпних станица фекалне канализације 

Интервентни радови и испирање  мреже 
Хаварије на примарној  и секундарној мрежи фекалне канализације 
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Мониторинг протока на изливима канализације 

 
3.)ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ   

у износу од  1.600.000,00  динара 
                               

Изградња и реконструкција канализационе мреже 

Наставак реализације уговорених обавеза 
Одржавање мреже отворених и затворених канала атмосферске канализације  

Интервентни радови и испирање  мреже 
Хаварије на примарној  и  секундарној мрежи канализације 

Препумпавање атмосферских вода после већих падавина 
Мониторинг протока на изливима канализације 

 

4.)ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА у износу од 920.000,00 динара 
 

Изградња , санација и реконструкција мреже локалних путева и улица 
Наставак реализације уговорених обавеза. 

 

Члан 3. 
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са 

приливом средстава прикупљених од накнаде за коришћење природних добара.  
 

Члан 4. 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује 

приоритетне активности. 

 
Члан 5. 

Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава 
Председник општине. 

 

Члан 6. 
Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације 

појединачних програма и пројеката спроводи надлежан одсек Општинске управе-Одсек за 
урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене послове и заштиту животне средине. 

Извештај о реализацији овог Програма доноси Општинска управа општине Нови 

Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту 
животне средине, а пре усвајања Програма за наредну годину. 

 
Члан 7. 

На Програм, након доношења од стране Скупштине општине Нови Бечеј, потребно је 
прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине. 

 

Члан 8. 
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-35-4/2012                          Председник 
Дана: 22.03.2012. године                    Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј          Добривој Рашков с.р.  
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18. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 9/2008), a у вези члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о 
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009 и 92/2011), Скупштина 

општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 22.03.2012. године, донела је следећу 
 

O Д Л У К У 

 
Члан 1. 

Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2011. 
годину. 

 
Члан 2. 

Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2011. годину 

приилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Нови Бечеј''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02 - 87/2012                                                 Председник  

Дана: 22.03.2012. године                                                           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                    Добривој Рашков с.р. 

 

19. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), a у вези члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009 и 92/2011), Скупштина 
општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 22.03.2012. године, донела је следећу 

 

O Д Л У К У 
 

Члан 1. 
Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2012. годину. 

 

Члан 2. 
План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2012. годину приилаже се 

уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Нови Бечеј''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-80-1/2012                                                   Председник  

            Дана: 22.03.2012.године                                                             Скупштине општине 

              Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Добривој Рашков с.р. 
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САДРЖАЈ 

 
СКУПШТИНA ОПШИНЕ 

 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације археолошког локалитета 
“Арача“ код Новог Бечеја 
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2. Одлука о комуналној инспекцији 5 46 

3. Одлука о ангажовању ревизора за ревизију завршног рачуна Буџета 
општине Нови Бечеј за 2011. годину 

5 52 

4. Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј 5 53 

5. Одлука о остваривању права на једнократну новчану помоћ породици за 
новорођенче, близанце, тројке или више деце рођене истовремено 

5 56 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће 5 58 

 

7. Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Нови 

Бечеј за 2012. годину 

5 58 
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10. Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Бочар за 2012. годину 

5 60 

11. Решење о давању сагласности на План активности и План активности и 
План прихода и расхода Црвеног крста општине Нови Бечеј за 2012. 

годину 

5 60 

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни ценовника 
грађевинског земљишта на територији општине Нови Бечеј 

5 61 

13. Цене грађевинског земљишта, ЈП “Дирекција“ Нови Бечеј 5 61 

14. Решење о разрешењу и именовању чланова Изборне комисије општине 
Нови Бечеј 

5 63 

15. Решење о именовању Изборне комисије општине Нови Бечеј 5 64 

16. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Срење 
школе, Нови Бечеј 
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17. Програм услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу 

инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова 
живота општине Нови Бечеј 
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18. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 

2011. годину 

5 68 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
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