
 

 

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 1                                                  Нови Бечеј 15.01.2019. године                                           година   LIII 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. На основу члана 12. Одлуке о образовању месних заједница („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
11/2011-пречишћен текст) и члана 91. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

17/2017-пречишћен текст), председник Скупштине општине Нови Бечеј, доноси 
 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. Расписујем изборе за чланове савета месне заједнице Нови Бечеј за 24. 2.2019. године. 

  

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 24. 1.2019. године. 
 

3. Изборе за чланове Савета месне заједнице спровешће надлежни органи на основу одредби Статута месне 
заједнице Нови Бечеј. 

 

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-013-1/2019                 Председник 
Дана: 15.1.2019. године           Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 

 
2. На основу члана 12. Одлуке о образовању месних заједница („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

11/2011-пречишћен текст) и члана 91. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
17/2017-пречишћен текст), председник Скупштине општине Нови Бечеј, доноси 

 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ 

 

1. Расписујем изборе за чланове савета месне заједнице Кумане за 24. 2.2019. године. 
  

2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 24. 1.2019. године. 

  
3. Изборе за чланове Савета месне заједнице спровешће надлежни органи на основу одредби Статута месне 

заједнице Кумане. 

 

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

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-013-2/2019                 Председник 

Дана: 15.1.2019. године           Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 
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3. На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Бечеј и члана 29. и 

30. Статута Месне заједнице Нови Бечеј, председник Скупштине општине Нови Бечеј, донео је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Бечеј (у даљем тексту: 

Комисија) у следећем саставу: 

 

- Ивана Добожанов, председница 
- Далибор Вучетић, заменик председника 

- Валентина Влашкалин, чланица 
- Чича Драган, заменик члана 

- Борислава Тапавички, чланица 

- Ксенија Кнежев - заменица чланице  
 

II 

Комисија има секретара који се стара о поступку спровођења избора. 

За секретара се именује Александар Фабијан. 

За заменика секретара се именује Мирослав Мацура. 

 

III 
Задатак Комисије из тачке I овог решења је да се стара о законитом спровођењу избора, да образује бирачке 

одборе и именује њихове чланове, даје упутства бирачким одборима за спровођење поступка избора, организује 

техничке приреме за спровођење избора, утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са 
Статутом Месне заједнице, утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета, утврђује број гласачких 

листића за бирачка места, утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, утврђује и објављује 
укупне резултате избора за чланове Савета, подноси Извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 

чланове Савета и обавља друге послове одређене законом, Статутом општине и Статутом Месне заједнице. 
 

IV 

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-013-3/2019                 Председник 

Дана: 15.1.2019. године           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 

 

4. На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Кумане и члана 29. и 30. 

Статута Месне заједнице Кумане, председник Скупштине општине Нови Бечеј, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Кумане (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 

 

- Стадоје Станчић, председник 
- Марина Виоглавин, заменик председника 

- Марија Јованов, члан 
- Горан Виоглавин, заменик члана 

- Ђура Зокић, члан 

- Дијана Брусин, заменик члана  
  

II 
Комисија има секретара који се стара о поступку спровођења избора. 
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За секретара се именује Горан Станчић. 

За заменика секретара се именује Виолета Недимовић. 

 
III 

Задатак Комисије из тачке I овог решења је да се стара о законитом спровођењу избора, да образује бирачке 
одборе и именује њихове чланове, даје упутства бирачким одборима за спровођење поступка избора, организује 

техничке приреме за спровођење избора, утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са 

Статутом Месне заједнице, утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета, утврђује број гласачких 

листића за бирачка места, утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата, утврђује и објављује 

укупне резултате избора за чланове Савета, подноси Извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за 
чланове Савета и обавља друге послове одређене законом, Статутом општине и Статутом Месне заједнице. 

 
IV 

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

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-013-4/2019                 Председник 

Дана: 15.1.2019. године           Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
1. На основу члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”, 

бр. 2/2018) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", број 17/2017 - 

пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј, донео је  
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања  у општини 

 Нови Бечеј за 2019. годину 
 

1. Приступа се изради Локалног акционог плана запошљавања  у општини Нови Бечеј за 2019. годину (у даљем 

тексту: ЛАПЗ). 
2. Разлози за израду ЛАПЗ-а  дефинисани су на основу Законом о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености (Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон, 113/17) и представљају кључни 
инструмент локалне политике запошљавања који треба да послужи општини да се: 

 

- боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада; 

- кључни елементи ЛАПЗ ускладе и/или интегришу у локални стратешки оквир; 

- припреми одговрајући сет мера подршке у оквиру других референтних области локалног економског 

развоја. 

 
3. ЛАПЗ-ом ће  бити разматранa питања  

 

• Опште информације о захтеву; 

• Основни подаци о ЈЛС и кључни социо-економски показатељи; 

• Анализа стања на тржишту рада и категорије теже запошљивих лица; 

• Преглед планираних мера активне политике запошљавања; 

• Финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ; 

• Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ; 

 

4. Носилац израде ЛАПЗ је Стручни тим који ће се у складу са Одлуком именовати посебним решењем. 
 

5. Рок за израду ЛАПЗА  је 10.02.2019. године. 

 
6. Јавна расправа поводом нацрта ЛАПЗ-а организоваће се 7.02.2019. године у 13,00 часова у просторијама 

Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 – свечана сала.  Стручни тим као носилац израде документа, 

одређује се да присуствује јавној расправи као уводничар. 
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7. Средства за израду ЛАПЗ-а у износу до 120.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј 

за 2019. годину. 
 

8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: I 01-10-1/2019         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 09.01.2019. године           Саша Максимовић с.р. 
   Н О В И   Б Е Ч Е Ј  
 

2. На основу члана 8. Одлуке о пословном простору у јавној својини oпштине Нови Бечеј („Службени лист 
Општине Нови Бечеј“, број 18/2018), и члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист 

Општине Нови Бечеј“, број 17/2017-пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј дана 09.01.2019. године, 
донео је  

 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за пословни простор општине Нови Бечеј  

 

I 

У Комисију за пословни простор општине Нови Бечеј именују се: 
 

1. Горан Докић – председник, 

2. Ласло Сењи – заменик председника, 
3. Весна Поповић – чланица, 

4. Оливера Јањић – заменица чланице, 

5. Ивана Добожанов – чланица, 

6. Марина Сабо – заменица чланице. 

 

II 

Задатак Комисије је спровођење поступка давања у закуп пословних простора у јавној својини општине којима 
располаже Општинска управа општине Нови Бечеј. 

Комисија ће спроводити поступке јавног надметања, прикупљања и отварања писмених понуда, обавештавања о 

најповољнијем понуђачу свих учесника јавног надметања, односно подносиоце писмених понуда и израде 
предлога за давање пословног простора у закуп најповољнијем понуђачу Председнику општине, у складу за 

Законом, Уредбом и важећим скупштинским Одлукама. 
Комисија за свој рад има право на накнаду у складу са Одлуком којом се регулишу примања изабраних 

постављених и именованих лица и радних тела у општини Нови Бечеј.  

 

III 

Даном ступања на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о именовању председника, заменика 

председника и чланова Комисије за издавање у закуп пословних простора у јавној својини општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2018). 
 

IV 

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: I 01-020-1/2019         Председник општине 
Дана: 09.01.2019. године        Саша Максимовић с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                               
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САДРЖАЈ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Бечеј 1 1 

2. Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Кумане 1 1 

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

заједнице Нови Бечеј 

1 2 

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

заједнице Кумане 

1 2 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања  у општини Нови 

Бечеј за 2019. годину 

1 3 

2. Решење о именовању Комисије за пословни простор општине Нови Бечеј 1 4 

 

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


