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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 28 Нови Бечеј 28.10.2019. године година LIII

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 107. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана 28.10.2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о такси превозу путника на територији општине
Нови Бечеј, у периоду од 29.10.- 13.11.2019. године.

Нацрт Одлуке о Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј, објавиће се дана
28.10.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs. Сва заинтересована лица могу да стављају примедбе и
предлоге на Нацрт путем меила taxiprevoz.opstinanb@novibecej.rs.

Нацрт Одлуке у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког
радног дана од 7-15 часова.

Јавна седница одржаће се у четвртак, 05.11.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у свечаној сали општине
Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

Одређују се руководиоци организационих јединица Општинске управе Нови Бечеј да одговарају на постављена
питања путем меила и образлажу Нацрт Одлуке на јавним седницама.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-344-20/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 107. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019),
Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана 28.10.2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДЕЛАТНОСТИ

ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о делатности зоохигијене на територији општине
Нови Бечеј, у периоду од 29.10.- 13.11.2019. године.

Нацрт Одлуке о Одлуке о делатности зоохигијене на територији општине Нови Бечеј, објавиће се дана
28.10.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs. Сва заинтересована лица могу да стављају примедбе и
предлоге на Нацрт путем меила zoohigijena.opstinanb@novibecej.rs.

Нацрт Одлуке у писаној форми може се преузети у Општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког
радног дана од 7-15 часова.

Јавна седница одржаће се у четвртак, 07.11.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у свечаној сали општине
Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.

http://www.novibecej.rs
mailto:taxiprevoz.opstinanb@novibecej.rs
http://www.novibecej.rs
mailto:zoohigijena.opstinanb@novibecej.rs
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Одређују се руководиоци организационих јединица Општинске управе Нови Бечеј да одговарају на постављена
питања путем меила и образлажу Нацрт Одлуке на јавним седницама.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-323-3/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.
закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 67. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I
Тамара Попов, дипломирани правник из Бечеја, поставља се за начелника Општинске управе општине Нови
Бечеј на мандат од пет година.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-011-9/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
6/2019), а ради реализације дела Програма посете Републици Србији Миле (Милице Пивнички) и Брајана
Малрунија, бившег Канадског премијера и генерала Мекензија, поводом примања титуле Витез Светосавског
пацифизма земље предака, према Програму и протоколу који је утврдило Председништво Републике Србије,
Општинско веће општине Нови Бечеј на 111. седници одржаној дана 15.10.2019. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Организационог одбора за организовање посете Брајана Малрунија

I
Ради спровођења и реализације дела Програма посете Србији, земљи Милиних предака, који ће се одвијату у
Новом Бечеју, као и део прогама где је Општина Нови Бечеј одређена да буде Град домаћин, а све с обзиром
да је Мила Малруни одрасла у Новом Бечеју и с обзиром на значај Јована Пивничког (Милиног деде) и
породице Пивнички у историји Новог Бечеја, који ће се одржати у Новом Бечеју, у периоду од 20. – 25.
октобра 2019. године, именује се Организациони одбор у следећем саставу:

1. Владимир Давидовић – председник Организационог одбора;
2. Саша Максимовић – члан;
3. Ото Кишмартон – члан;
4. Саша Дујин – члан;
5. Тамара Попов – чланица.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-020-57/2019 ПРЕДСЕДНИК
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Дана: 15.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 5. став 2. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј ("Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019, Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Организационог одбора манифестације

11. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“

I
Ради спровођења и организације манифестације од значаја за општину Нови Бечеј 11. Фестивал комедије
„Јован Кнежевић- Цаца“ која ће се одржати у Новом Бечеју у периоду од 02.11.2019. године до 07.11.2019.
године, именује се Организациони одбор у следећем саставу:

1. Саша Миленковић – председник Организационог одбора;
2. Владета Сударски – заменик председника Организационог одбора/члан;
3. Јелица Сомборски – чланица;
4. Биљана Џигурски – чланица;
5. Слађана Миланков – чланица.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-020-60/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''КОМУНАЛАЦ'' из Новог Бечеја са
Законом о јавним предузећима и промени пословног имена (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 4/2017)
и члана 67.став 1.тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019)
Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана 28.10.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на акт о унутрашњој организацији и систематизацијаи радних места у ЈП

„Комуналац“ Нови Бечеј

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова у Јавном предузећу „Комуналац“ Нови Бечеј број: 01-626/1, куји је донео директор, дана 25.09.2019.
године.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-110-9/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
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о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Ново
Милошево 2019”

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације „Дани села Ново Милошево 2019” који је
усвојио Организациони одбор.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-109/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

6. На основу члана 8. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације

„Ноћ музеја 2019”

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације „Ноћ музеја 2019” који је усвојио
Организациони одбор.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-70/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
o давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације 10.

Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма манифестације 10. Фестивал комедије „Јован
Кнежевић – Цаца“, Аматерског позоришта из Новог Бечеја за 2018. годину.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-112/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.
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8. На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана
28.10.2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм и правила манифестације 11. Фестивал комедије „Јован

Кнежевић- Цаца“

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације 11. Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“, која се
одржава у периоду од 2. до 7. новембра 2019. године, без финансијског плана.

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 295.000,00 динара за реализацију трошкова манифестације 11.
Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-653-36/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

9. На основу члана 67.став 1.тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 6/2019), и Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда у општини Нови
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј " број 16/2017) Општинско веће општине Нови Бечеј на 112.
седници, одржаној дана 28.10.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

1. Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2019 годуну: Раздео 4, глава
4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 760 – Здравство не
квалификовано на другом месту, Програмска активност 1801-003 – Пројекат ПА 003- Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље, Позиција 86, економска класификација
464 – Трансфери здравственим организацијама, износ до 150.000,00 динара усмериће се за
функционисање здравствене заштите у Дому здравља Нови Бечеј.

2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се ради спровођења здравствене заштите од интереса за грађане
општине, којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене
заштите, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних законом у погледу кадра -
возача санитетског возила које је општина Нови Бечеј добила из донације.

3. Са ангажованим возачем не може се закључити уговора о раду на неодређено време, јер средства
нису планирана финансијским планом, с обзиром да се не могу систематизовати радна места изнад
норматива, односно стандарда прописаних Законом о здравственој заштити и прописима донетим за
спровођење тог закона.

4. Средства из тачке 1. обухватају бруто зараду возача за три месеца, а исплату ће Одсек за финансије
и привреду општинске управе Нови Бечеј, надлежан за спровођење овог закључка, вршити у
сарадњи и уз договр са Домом здраваља Нови Бечеј на рачун за плате код Управе за трезор бр: 840-
1923761-54 .

5. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-115/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.
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10. На основу члана 67.став 1.тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј
бр. 6/2019), и Одлуке о обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда у општини Нови
Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј " број 16/2017) Општинско веће општине Нови Бечеј на 112.
седници, одржаној дана 28.10.2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

1. Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2019 годуну: Раздео 4, глава
4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 912 – Основно
обеазовање, Програмска активност 2002-П001 – Пројекат- реконструкција објеката образовања,
Позиција 114, економска класификација 463 – Капитални трансфери другим нивоима власти до
1.200.000,00 динара, усмериће се за обнову фасаде на згради школе „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј.

2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се ради остваривања јавног интерса утврђеног законом који
подразумева одржавање и управљање зградама намењеним за јавно коришћење у циљу
обезбеђивања сигурности зграде и њене околине.

3. О спровођењу овог закључка стараће се Одсек за финансије и привреду општинске управе Нови
Бечеј.

4. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-400-114/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 15.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

11. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 6/2019) а у складу са Стратегијом развоја општине Нови Бечеј 2014-2020. године („Службени лист
општине Нови Бечеј”бр. 23/2013) Општинско веће општине Нови Бечеј на 111. седници одржаној дана
28.10.2019. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о бесповратној додели опреме за пластенике

1. У циљу подстицања малих пољопривредних произвођача – повртара - општина Нови Бечеј додељује
бесповратно опрему за седам пластеника, изабраним корисницима.

2. Опрему за пластенике је општина Нови Бечеј стекла након завршених пројеката инкубатора за младе
пољопривреднике који су у току два програма спроведени у периоду од 2014. до 2019. године.

3. Корисници из тачке 1. ове одлуке изабрани су на основу спроведене анкете од стране пољопривредне
службе општинске управе Нови Бечеј.

4. Председник општине закључиће уговоре са корисницима о трогодишњем мониторингу за наведену
опрему.

5. Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј.“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-320-69/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

12. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”,
број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 111. седници одржаној дана 15.10.2019. године, донело
је

ЗАКЉУЧАК
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I
ПРИХВАТА СЕ предог Председништва Републике Србије да Општина Нови Бечеј учествује у

реализацији дела програма посете Републици Србији Миле (Милице Пивнички) и Брајана Малрунија, бившег
канадског премијера и генерала Мекензија, а поводом примања титуле Витез светосавског пацифизма земље
предака.

Наведени програм ће се реализовати у свему према Програму и протоколу који је утврдило
Председништво Републике Србије, а који се прилаже уз овај Закључак и чини његов саставни део.

II
Ради спровођења овог Закључка, Решењем ће се именовати Организациони одбор који је надлежан да

спроведе део програма који ће се одвијату у Новом Бечеју, као и део прогама где је Општина Нови Бечеј
одређена да буде Град домаћин, а све с обзиром да је Мила Малруни одрасла у Новом Бечеју, те с обзиром на
значај Јована Пивничког (Милиног деде) и породице Пивнички у историји Новог Бечеја.

III
Општина Нови Бечеј прихвата да буде покровитељ трошкова дела програма где је одређена да буде

Град домаћин ове посете, као и да сноси трошкове пригодних поклона породици Малруни, све укупно у износу
до 500.000,00 динара на терет буџета општине Нови Бечеј са следеће позиције: раздео 3. Послови
председника општине, глава 2.1 ПА 002- функционисање извршних органа, програм 16– политички систем
локалне самоуправе, позиција 34, економска класификација 423.

IV
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

О б р а з л о ж е њ е

Председништво Републике Србије поводом посете Миле (Милице Пивнички) и Брајана Малрунија, бившег
канадског премијера, упутило је званичан Програм посете Србији, земљи Милиних предака поводом примања
титуле Витез светосавског пацифизма земље предака и предлог да се у Новом Бечеју, дана 23. октобра 2019.
године, поводом Дана сећања на Јована Пивничког (Милиног дете) одржи део програма: бранч и пријем код
градоначелника, отварање изложбе „Значај Јована Пивничког у историји Новог Бечеја“, презентација
монографије „Породица Пивнички у историји Новог Бечеја“ и откривање спомен плоче на кући Пивничких.
С обзиром да је посета породице Малруни, посета од великог државног значаја и да привлачи велику медијску
пажњу и својеврсни догађај за нашу општину одлучено је као у изреци.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-68 1/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 15.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

13. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 111. седници, одржаној дана 15.10.2019. године, донело
је

З А К Љ У Ч А К

1. Одобравају се буџетска средства у износу до 120.000,00 динара са ПДВ-ом ради куповине пригодног
поклона који ће се уручити поводом посете од великог државног значаја породице Милице Малруни,
рођене Пивнички, чије је порекло везано за Нови Бечеј – супруге Брајана Малрунија, председника Групе
Седам.

2. Поклон за који се издвајају средства чине:
 Икона Светог Николе коју је прослављала породица Пивнички, која потиче из периода између 1910. и

1920. године, непознатог икнописца, димензија 50х60 цм, стила академизам;
 Мермерни постамент из 1910. године, висине 80 цм, димензије горњег дела 40х40 цм, стопа 30х30 цм,

тежине око 130 кг, арт деко стил, аутентични предмет који је припадао породици Пивнички и налазио
се у адвокатској канцеларији Јована Пивничког.
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3. Средства из тачке 1. обезбеђена су Одлуком буџету општине Нови Бечеј и исплатиће са следеће позиције:
раздео 3. Послови председника општине, глава 2.1 ПА 002- функционисање извршних органа, програм 16–
политички систем локалне самоуправе, позиција 34, економска класификација 423.

4. Овлашћује се председник општине Саша Максимовић, да потпише Уговор о купопродаји предмета из
тачке 1. овог Закључка.

5. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-404-33/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 15.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

14. На основу члана 219 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009,
88/2010, 99/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015.) и члана 35. Одлуке о организацији
Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016, 18/2017 и 8/2018), начелник
Општинске управе Нови Бечеј, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ

ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

I
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

1. Др Јована Шљапић
2. Др Невена Црквењаков
3. Др Мирјана Миљевић
4. Др Милица Мишић
5. Др Марта Гвозденовић
6. Др Микица Станковић
7. Др Данијела Бешчаревић
8. Др Данијела Милованов
9. Др Сања Јарић
10. Др Маријана Пајић
11. Др Јована Живаннов
12. Др Саша Станулов
13. Др Владимир Ковачев
14. Др Веселин Бошков
15. Др Јован Огњеновић
16. Др Александар Андонов
17. Др Иван Петровић
18. Др Милана Маљах
19. Др Славица Стојић
20. Др Јасмина Исаков
21. Др Средоје Станаћев
22. Др Драгана Дујин Пецарски

II
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих изван
здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
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IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-55-6/2019
од 03. јуна 2019. године.

V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

Број: IV 03-55-9/2019 Начелник Општинске управе
Дана: 07.10.2019.године Тамара Попов с.р.
Нови Бечеј

ОГЛАСНИ ДЕО
1. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др
закон, 41/09 и 112/2015) и члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине
Нови Бечеј бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана 28.10.2019.
године донело је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног
земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј у катастарској општини Нови Бечеј на период
од ТРИ године:

Парцеле:

 20126 Љутово њива 4. класе 1ха 34а 95м2, Љутово њива 5. класе, 1ха 19а 21 м2
 20470 Љутово њива 3. класе 2 ха 17а 91 м2 и Љутово њива 34а 10м2 или

укупно 5 ха 06а 17м2.

Погодног земљишта за обрађивање 3ха 64а 80м2 или 6,40 кј и намењено је за санацију насипа па jе
закупац дужан да:

 У циљу редовног одржавања насипа предузећу „Горњи Банат“ Кикинда, омогући неколико пута
годишње прелазак преко обрадивих површина ради редовног одржавања насипа - без права на
накнаду штете или умањења закупнине;

 У случају поплава закупац је дужан да преда земљиште Штабу за ванредне ситуације општине Нови
Бечеј у складу са Оперативном планом за одбрану од поплава општине Нови Бечеј за санацију насипа,
уз ослобађање закупа за површину која се користи за санацију насипа.

Почетна годишња цена закупа за целокупно надметање је 80.000,00 динара.

Депозит за учешће на надметању је 20.000,00 динара.

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта јавној својини
сноси лице које добије то земљиште у закуп.
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3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се
користити у друге сврхе

4. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој
се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног
земљишта;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској
општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице
локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у јавној
својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да

има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се
налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха

пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву

пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које
је предмет закупа (не старији од шест месеци).

3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог
одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан
да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог
одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.

4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном
се сматра да је одустао од јавног надметања.

5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.
Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у
тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, на рачун Општинске управе
Нови Бечеј број: 840-1111804-61.

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији
понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је
одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због
нaрушaвaња рeда и дисциплине.

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који
настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после
уплате депозита.
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9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

10. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка
лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног

земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у јавној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог

огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се
могу преузети сваког радног дана на писарници општине Нови Бечеј. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

Адреса: Општина Нови Бечеј, улица и број: Жарка Зрењанина бр: 8 .,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у

јавној својини општине Нови Бечеј

На задњој стран и :
име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 05.11.2019. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Нови Бечеј до
наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се дана
06.11.2019. године са почетком у 9,00 часова у свечаној сали општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8,
Нови Бечеј.

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина се плаћа унапред до 30. септембра за сваку наредну годину закупа.

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 3 дана од правноснажности одлуке достави:
 доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп

пољопривредног земљишта у јавној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
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доставити Oпштинској управи општине Нови Бечеј,
 регистровану меницу на име закупнине за наредне две године.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ на огласној табли Општинске управе Нови
Бечеј и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у
„Службеном листу општине Нови Бечеј“

Број: III-02-46-58/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 28.10.2019. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО

Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр.
1. Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења

Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови
Бечеј

Општинско
веће

28 1

2. Одлука о организовању јавне расправе у поступку доношења
Одлуке о делатности зоохигијене на територији општине Нови
Бечеј

Општинско
веће

28 1

ПОСЕБАН ДЕО
Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр.

1. Решење о постављењу начелника Општинске управе Нови Бечеј Општинско
веће

28 2

2. Решење о именовању чланова Организационог одбора за
организовање посете Брајана Малрунија

Општинско
веће

28 2

3. Решење о именовању чланова Организационог одбора
манифестације 11. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“

Општинско
веће

28 3

4. Решење о давању сагласности на акт о унутрашњој
организацији и систематизацијаи радних места у ЈП
„Комуналац“ Нови Бечеј

Општинско
веће

28 3

5. Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације „Дани села Ново Милошево 2019”

Општинско
веће

28 3

6. Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације „Ноћ музеја 2019”

Општинско
веће

28 4

7. Решење o давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације 10. Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“

Општинско
веће

28 4

8. Решење о давању сагласности на Програм и правила
манифестације 11. Фестивал комедије „Јован Кнежевић- Цаца“

Општинско
веће

28 5

9. Закључак о одобравању средстава буџета Дому здравља Нови
Бечеј

Општинско
веће

28 5

10. Закључак о одобравању средстава буџета ОШ „Милоје
Чиплић“ Нови Бечеј

Општинско
веће

28 6

11. Закључак о бесповратној додели опреме за пластенике Општинско
веће

28 6

12. Закључак о усвајању предлога Председништва Републике
Србије о реализацији дела Програма посете Србији, земљи
Милиних предака, поводом примања титуле Витез светосавског
пацифизма земље предака

Општинско
веће

28 6

13. Закључак о одобравању средстава за куповину поклона поводом
посете од великог државног значаја породице Милице Малруни,
рођене Пивнички

Општинско
веће

28 7

14. Решење о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти

Општинска
управа

28 8
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ОГЛАСНИ ДЕО
Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр.

1. Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног
земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј

Општинско
веће

28 9

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј.
Одговорни уредник: Марица Бешлин, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: marica.beslin@novibecej.rs
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8,
Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: dalibor.vucetic@novibecej.rs
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