
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 5                                         Нови Бечеј 09.2.2017. године                                              година  LI 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
1. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 

88/2016), као и члана 20. Одлуке о организацији Општинске управе општине Нови Бечеј (''Службени лист 
општине Нови Бечеј'', број 23/2016), Општинско веће, на предлог начелника Општинске управе Нови Бечеј, 

дана 09.02.2017. године, усвојило је  

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј 
број III 02-110-1/2017 од 12.01.2017. године (даљем тексту: Правилник) мења се члан 4. и гласи: 

 
У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Функционери - изабрана и 
постављена лица 

3 помоћника председника 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1 службеник 

 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 4 4 

Саветник 13 19 

Млађи саветник 8 9 

Сарадник 8 9 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 10 12 

Референт 3 3 

Млађи референт 1 2 

Укупно: 50  радних места 61 службеник 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Четврта врста радних места 3 5 

Пета врста радних места 3 3 

Укупно: 6 радних места 8 намештеника 

 

Члан 2. 
У члану 25. Правилника у КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ додају се радна места под бројем 4. 

и под бројем 5. и то: 

 

„4. Буџетски инспектор  

Звање: саветник 

Број службеника: 1 
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Опис послова: Обавља самостално сложене послове инспекцијског надзора над директним и индиректним 

корисницима средстава буџета локалне власти, јавним предузећима основаним од стране локалне власти, 

правним лицима основаним од стране тих јавних  предузећа, односно правним лицима над којима локална власт 

има директну или индиректну контролу над више од 50 % гласова у управном одбору, као и над другим 

правним лицима у којима локална средства чине више од 50 % укупног прихода; обавља контролу примене 

закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 

корисника буџетских средстава; проверава примену закона у погледу поштовања правила интерне контроле; 

даје савете о импликацијама контроле када се уводе нови системи, процедуре и задаци; успоставља сарадњу са 

екстерном ревизијом; налаже мере и даје одговарајуће препоруке; извештава надлежни републички орган и 

председника општине о извршеној инспекцији; обавља остале задатке неопходне да се оствари сигурност у 

погледу функционисања система интерне контроле; подноси захтев за покретање прекршајног поступка у 

складу са законом; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места 

или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за 

финансије. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ, мастер академским студијама, односно освновним 
студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит за рад у органима државне управе и испит за инспектора и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 

5. Интерни ревизор 

Звање: саветник 

Број службеника: 1 

 

Опис послова: Помаже у идентификовању и процени ризичних области и  даје допринос при изради годишњег 

плана ревизије; спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета 

ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа и документовање процеса и процедура субјекта 

ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке и израђује радне папире; 

идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области 

коју је ревидирао; саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија и консултантских 

ангажмана, руководиоцу субјекта ревизије, путем писаних или усмених извештаја; обавља послове ревизије и 

то ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усглашености; пружа 

савете руководству и запосленима; учествује у изради нацрта годишњег плана ревизије; придржава се 

професионалних и етичких стандарда; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у 

извештајном периоду; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места 

или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за 

финансије. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ, мастер академским студијама, најмање три године радног искуства на 

пословима финансија у јавном сектору, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, 

положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору и познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет).” 

 

Члан 3. 
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ под бројем „4. Послови из 

области личног статуса грађана и заменик матичара, Звање: Саветник, Број службеника: 2” код 

„Услови” после речи „Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља Друштвено-хуманистичке науке” додаје се „или Рачунарске науке”.  
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Члан 4. 
У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ под бројем 1) Служба буџета под 

бројем 1. Послови буџета, Звање: Млађи саветник” мења се: Број службеника: 1 на  „Број службеника: 2.“ 

 
Члан 5. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ брише се под бројем „3) Служба  

интерне контроле” и брише се радно место у овој служби под бројем „1. Буџетски инспектор Звање: 

Самостални саветник, Број службеника: 1” и под бројем „2. Интерни ревизор, Звање: Саветник, Број 

службеника: 1.” 

 

Члан 6. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ под бројем „5) Служба за финансијске 

послове општинске управе” под бројем „1. Послови књиговодства, Звање: Сарадник, Број службеника: 

1” код „Услови” после речи „стечено високо образовање научне области економске науке” додаје се „или 

менаџмент и бизнис“ 

 

Члан 7. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ под бројем „6) Служба за локалну 

пореску администрацију” под бројем „1. Инспектор  канцеларијске контроле, Звање: Саветник” мења 
се: Број службеника: 1 на  „Број службеника: 2.“ 

 

Члан 8. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ код тачке „3. 

Послови грађевинарства, Звање: Саветник” мења се: Број службеника: 2 на  „Број службеника: 1.“ 

 

Члан 9. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ после тачке 3. 

додаје се нова тачка: 

  

”4. Послови грађевинарства,  

Звање: Млађи саветник 

Број службеника: 1 

 

Опис послова: Учествује у поступку изради локацијских услова и информације о локацији; учествује у 

појединим пословима и поступцима везаним за обједињену процедуру; размењује поднеске, акате и 

документацију у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између 

надлежног органа и ималаца јавних овлашћења електронским путем; учествује у провери испуњености 

формалних услова за поступање по захтеву; врши контролу усклађености података наведених у изводу из 

пројекта са издатим локацијским условима; учествује у процени  испуњеност имовинско-правних услова за 

издавање грађевинске дозволе; учествује у изради и израђује грађевинску дозволу и измену решења о 

грађевинској дозволи; учествује у изради и израђује решење којим се одобрава извођење радова из члана 

Закона о планирању и изгадњи; проверава и прати средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење 

грађевинског земљишта и води евиденцију истих; доноси акта којима се потврђује пријаву радова и изјаву о 

завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова, о поднетој изјави о 

завршетку израде темеља, о поднетој изјави о завршетку израде објекта и води евиденцију истих; учествује у 

упућивању захтева имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на инфраструктуру; израђује 

решење о употребној дозволи и доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног премера и 

катастра ради уписа права својине; у Одсеку према потребама прима странке и комуницира са њима, даје им 

упутства и помаже странкама код поступака везаним за делокруг рада одсека; израђује решење о озакоњењу у 
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поступцима озакоњења објеката и учествује у вођењу евиденције и извештаја; израђује решење којим 

потврђује посебне делове објекта и води евиденцију истих; учествује у изради анализа, информација и 

извештаја из свог делокруга рада; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог 

радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.  

 

Услови: стечено високо образовање из научне области архитрктуре или грађевинско инжењерство на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање једна године радног искуства у струци, положен државни стручни за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).'' 

 

Члан 10. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ тачка „4. Општи 

послови из стамбено-комуналне области, урбанизма и грађевинарства,  Звање: Млађи сарадник, Број 

службеника: 1” постаје тачка 5, а тачка „5. Послови заштите животне средине и обједињене 

процедуре, Звање: Сарадник, Број службеника: 1” постаје тачка 6.  

 

Члан 11. 

У члану 25. Правилника у ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ под тачком „2. Комунални 

инспектор I, Звање: Саветник, Број извршилаца: 1” код описа послова испред речи „обавља и друге 

послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране 

начелника Општинске управе или шефа Одсека.“ додаје се: 

„обавља послове везане за израду планова одбране општине, у складу са одредбама Закона о одбрани и 

других пратећих прописа који регулишу ове области и координира и усклађује наведене послове са установама, 

јавним предузећима, привредним друштвима, другим правним лицима и предузетницима;” 

 

Члан 12.  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови 

Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

           Број: III 02-110-7/2017                   ПРЕДСЕДНИК 

           Дана: 9.2.2017. године                     Општинског већа 

Н о в и  Б е ч е ј                       Саша Максимовић с.р. 

 

2. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015), и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист 
општине Нови Бечеј бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 25. седници 

одржаној дана 09.02.2017. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Организационог одбора манифестације Великогоспојински дани - 

Госпојина  

 
I 

Ради спровођења и организације манифестације Великогоспојински дани – Госпојина, која се одржава викенд 
око Велике Госпојине (28. август), верског празника и славе новобечејског манастира, именује се Организациони 

одбор у следећем саставу: 
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1. Новица Блажин – председник Организационог одбора 
2. Бранко Свиленгаћин – заменик председника Организационог одбора/члан 

3. Срђан Ћопић - члан 

4. Саша Максимовић – члан 
5. Јован Станчић – члан 

6. Мирослав Мацура – члан 
7. Марица Бешлин – члан 

8. Тамара Иванишевић- члан 

 
 

II 
Овим решењем ставља се ван снаге решење број III 02-020-30/2016  од 07.06.2016. гoдинe. 

 

 
III 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-020-13/2017                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 9.2.2017. гoдинe                                                                                        Општинског већа 

     Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Саша Максимовић с.р.   

3. На основу члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 

3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 5. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на 

територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 11/2008, 15/2010 и 15/2011), 

Општинско веће општине Нови Бечеј, на 25. седници одржаној 09.02. 2012. године, донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗНОСУ И БРОЈУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

1. У решењу о износу и броју општинских стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј 

за школску 2016/2017. годину број: III- 02-61-25/2016 од 30.09.2016. гoдинe, у таки 1. број „50“ 

замењује се бројем „56“. 

После тачке додаје се нова реченица која гласи: „ У складу са Локалним акционим планом за 

побољшање положаја Рома у општини Нови Бечеј 2015-2020 године, председник општине донечће 
решење о  одобравању 57 стипендије студенткињи ромске националоности.“  

 
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови 

Бечеј“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
       Број: III- 02-61-2/2017                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

       Дана: 09.02.2017. гoдинe                                                                                Општинског већа 

            Н о в и  Б е ч е ј                                                                                     Саша Максимовић  с.р. 
 

4. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014-

пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 25. седници одржаној дана 09.02.7 године, 

доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на ценовник  

СРЦ Јединство Нови Бечеј 
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I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ценовник  ЈУ СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј 

које је утврдио Управни одбор установе дана 06.01.2017. године и то: 

1. Коришћење велике сале  
• За 1 сат  дневног коришћења ................................... 2.500,00 динара 

• За одржавање утакмица .......................................... 8.000,00 динара 

 

2. Коришћење мале сале  

• За 1 сат  дневног коришћења .................................... 1.000,00 динара. 
 

3. Коришћење теретане 
• За месец дана мушкарц.......................................... 1200,00 

• За месец дана жене..................................................600,00 

 

Утврђене цене примењују се од 10.02.2017. године. 

II 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

  Број: III 02-400-29/2017                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 9.2.2017. године                                                                              Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                 Саша Максимовић с.р. 

 

5. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014-

пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 25. седници одржаној дана 09.02.2017 

године, доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на ценовник  

Туристичке организације Нови Бечеј 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ценовник који је утврдио Управни одбор Туристичке организације Нови Бечеј дана 

16.01.2017. године и то: 

 

1. Улазница за музеј Главашева кућа, Котарка и музеј трактора Жеравица  

 
• Појединачна улазнца ...................................................................200,00 динара 

• Пензионери, групе и породичне туре ........................................... 150,00 динара 

• Деца...........................................................................................100,00 динара 

 

2. Услуге водича 
• Услуге водичке службе на туристичкој локацији ......................1000,00 динара 

• Услуге локалног туристичког водича, цео дан, веше локација....3000,00 динара. 

 

Утврђене цене примењују се од 10.02.2017. године. 

II 

Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  Број: III 02-400-30/2017                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 9.2.2017. године                                                                                Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                    Саша Максимовић с.р. 
 

6. Наосновучлана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 

3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 32. Одлуку о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј 

(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 15/2010), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 25. седници 

одржаној 09.02.2017. године, донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I 

Овим решењем одређују се локације  аутобуских стајалишта у градском и приградском превозу на територији 
општине Нови Бечеј.  

II 

Аутобуска стајалишта у Новом Бечеју налазе се испред кућних бројева у улицама: 
1. Милошев пут бр.117 

2. Милошев пут бр.115 
3. Милошев пут бр.24 

4. Милошев пут бр.29 

5. Иве Лоле Рибара бр.57а 
6. Иве Лоле Рибара бр.38 

III 

Аутобуска стајалишта у Новом Милошеву налазе се испред кућних бројева  у улицама: 
1. ЈНА бр. 59 

2. ЈНА бр.74 
3. Маршала Тита бр.2 

4. Маршала Тита бр.1 

5. Маршала Тита бр.71 
6. Маршала Тита бр.80 

7. Маршала Тита бр.104 
8. Маршала Тита бр.109 

9. Маршала Тита бр.150 

10. Маршала Тита бр.145 

IV 

Аутобуска стајалишта  у Куману налазе се испред кућних бројева  у улицама: 

1. Трг Ослобођења бр.бб 
2. Трг Ослобођења бр.бб 

V 

Аутобуска стајалишта у Бочару налазе се испред кућних бројева  у улицама: 
1. Змај Јовина бр. 3 

2. Маршала Тита бр. 44 
3. Маршала Тита бр. бб 

 

VI 
О спровођењу овог Решења стараће се Одсек за финансије и привреду и Одсек за инспекцијске службе 

Општинске управе Нови Бечеј. 
VII 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III-02-344-29/2017                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 09.02.2017. гoдинe                                                                     Општинског већа 
Нови Бечеј                                                                                             Саша Максимовић с.р. 

 
7. На основу члана 24. и 49. став 3. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), а у вези члана 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 

испр.) и члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 25. седници одржаној 09.02.2017. 

године, донело је 

О Д Л У К У 
О КОРИШЋЕЊУ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ  СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ - ОБЈЕКТАТ ГЛАВАШЕВА КУЋА  
 

I 

Овом Одлуком утврђује се да је, објекат Главашева кућа који се налази у Новом Бечеју у улици Јосифа 
Маринковића  број  69  и представља културно добро од великог значаја за Републику Србију а у власништву је 

Српске православне црквене општине Врањево из Новог Бечеја, музејски простор. 
Од 2003. године општина Нови Бечеј је у циљу заштите објекта започела адаптацију и опремање са циљем да 

се очува културно добро као и опреми музејским експонатима из времена грађења овог објекта који би 

посетиоцима пружили аутентични начин живота грађанске породице с краја деветнаестог века. 
Почев од 2008. године просторије објекта су опремљене и објекат је попримио све карактеристике музеја и 

примио прве посетиоце. 
II 

Све покретне ствари у објекту су у јавној својини општине Нови Бечеј а коришћење зграде регулисано је 
уговором о закупу између општине Нови Бечеј и СПЦО Врањево. 

 

III 
Одржавање и управљање покретним стварима  као и управљање објектом поверава се привремено,  до 

оснивања установе музеја општине, Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, и обухвата:  
• одржавање објеката, 

• трошкове осигурања, 

• попис, каталогизацију, примарну рестаурацију прикупљених експоната, 

• трошкове -телефона, интернета ел. енергије, грејања комуналне услуге, 

• плаћање закупнине, 

• ангажовање лица за рад у музеју. 

 

IV 

Туристичка организација се стара о раду и одржавању објеката у оквиру музеја Главашева кућа у Новом Бечеју, 
одржавањем хигијене у самим објектима, одржавањем дворишта са баштом и зеленим површинама, прикупља 

експонате, стара се о примарној рестаурацији и заштити прикупљених експоната, врши њихов попис, снимање, 
каталогизацију и смештај, стара се о прикупљеним збиркама и о изложеним експонатима у сталној поставци. 

Овај објекат доприноси развоју туристичке понуде општине с обзиром да годишње  дочека  неколико хиљада 
посетилаца, међу којима су деца из предшколских и школских установа, као и посетиоци које доводе туристичке 

организације и друштва. 

 
V 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III-02-46-83/2017                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 09.02.2017. гoдинe                                                                      Општинског већа 
Нови Бечеј                                                                           Саша Максимовић с.р. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 

3/2014-пречишћен текст и измене 11/2014) и члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у 
области спорта на територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 23/2016) 

председник општине Нови Бечеј је дана 9.2.2017. донео 
 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за спорт 
 

I 
Разрешавају се са места председника и члана Комисије  

 

Синишa Тајков- председник, 
Ранко Радновић- члан. 

 
II 

У комисију се именују:  
 

Ранко Радновић за председника, 

Синиша Тајков  за члана,  
Арсен Пајић за председставника МЗ Ново Милошево, 

Горан Станчић за представника МЗ Кумане, 
Мирослав Мацура за представника МЗ Нови Бечеј, 

Бранислав Поповић за представника МЗ Бочар. 

 
Задатак Комисије је: 

 
1. да утврди предлог јавног конкурса за расподелу буџетских средстава за финансирање потреба у области 

спорта у општини Нови Бечеј и за месне заједнице са териорије општине Нови Бечеј, 
2. да састави садржину образца коју ће уз програм као конкурсну документацију доставити спортске 

организације, 

3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу 
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији општине Нови Бечеј и 

Правилника о категоризацији спортских организација у општини Нови Бечеј, 
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по спроведеном 

конкурсу. 

 
III 

Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: I 01-020-14 /2017                                    ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 9.2.2017. године                                                                          Општине Нови Бечеј 
    Н о в и  Б е ч е ј                                                                                         Саша Максимовић с.р. 

 
САДРЖАЈ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

Р.б. Назив документа Бр. 

Сл.листа 

Стр. 

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

Бечеј 

5 1 

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

5 4 
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3. Решење измени решења о износу и броју општинских стипендија 

студентима са територије Општине Нови Бечеј за школску 2016/2017. 
годину 

5 5 

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

5. Решење о давању сагласности на ценовник Туристичке организације 

Нови Бечеј 

5 6 

6. Решење о одређивању аутобуских стајалишта у градском и 

приградском превозу на територији општине Нови Бечеј 

5 7 

7. Одлука о коришћењу, одржавању и управљању  стварима у јавној 
својини општине Нови Бечеј - објектат Главашева кућа  

5 8 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за спорт 5 9 

 
 

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

 


