СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 32

Нови Бечеј 29.11.2019. године

година LIII

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17) члана 11. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл.
гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13, 68/14, 95/18,
99/18), и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број
6/2019), Скупштина општина Нови Бечеј је, на 34. седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

Бечеј.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији општине Нови

Стопе пореза на имовину износе:

Члан 2.

1. на непокретностима обвезника који води пословне књиге – 0,3%;
2. на земљишту (пољопривредном, шумском, грађевинском) обвезника који не води пословне књиге –
0,1%;
3. на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, зависе од висине
пореске основице, и то:
На пореску основицу
(1) до 10.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,4%

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1% на износ преко 25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара

порез из подтачке (3) + 2% на износ преко 50.000.000 динара

Члан 3.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину у
општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 18/2018).

Ову одлуку објавити на интернет страни www.novibecej.rs.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службенom листu општине Нови Бечej, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-433-152/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2. На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17) члана 11. и члана 38б став 1. Закона о
порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС
и 47/13, 68/14, 95/18, 99/18), и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
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општине Нови Бечеј”, број 6/2019), Скупштина општина Нови Бечеј је, на 34. седници одржаној дана
29.11.2019. године, донела
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Констатује се да је на територији општине Нови Бечеј одређено четири зоне за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Нови Бечеј, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу или ван
насеља као и класе квалитета пољопривредног и шумског земљишта како су уписане у катастар непокретности
и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона и даје ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на
територији општине Нови Бечеј по зонама износе:
Р.
б
1
2
3
4
5
6
7

Непокретности

ПРВА зона

станова
кућа за становање
пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање
делатности
гаража и гаражна места
грађевинског земљишта
пољопривредног шумског земљишта
друго земљиште

50.436,00
23.833,00
30.301,00

ДРУГА
зона
35.249,00
13.926,00
30.301,00

ТРЕЋА
зона
23.801.00
11.140,00
23.333,00

ЧЕТВРТА
зона
6.269,00
9.985 ,00
23.333,00

11.983,00
463,90
163,80
-

9.586,00
405,92
122,30
-

7.190,00
347,92
110,31
-

4.753,00
231,95
65,09
-

Вредност другог земљишта (осим експлоатационих поља) која чини основицу пореза на имовину за
2020 годину утврђује се применом просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони умањене за 40%.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни www.novibecej.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Нови Бечеј, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-433-151/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3. На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - усклађени динарски износ, 125/14 - усклађени динарски износ, 95/15 - усклађени динарски
износ, 83/16, 91/16 - усклађени динарски износ, 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени динарски износ, и 89/18
- усклађени динарски износ), члана 6а став 4, 5. и 6. Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС",
бр. 26/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14 - др. закон,
95/18) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", бр.
6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 34. седници одржаној дана 29.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
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Члан 1.
Овом одлуком се прописује да се неизграђено грађевинско земљиште на територији општине Нови
Бечеј, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху
утврђивања основице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење (једногодишњих,
двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног материјала, односно гајење шума, које
је класификовано у области пољопривреде, шумарства и рибарства, а у складу са прописима којима се уређује
класификација делатности.
Члан 2.
За сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину за неизграђено грађевинско
земљиште на територији општине Нови Бечеј, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног
материјала, односно шума, примењиваће се просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности по
зонама (грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште), а које ће се утврдити Одлуком о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.
годину на територији општине Нови Бечеј.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј" и на интернет страни www.novibecej.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови
Бечеј ", а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-433-150/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4. На основу члана 94. став 1. и 6. Закона о правозу путника у друмском саобраћају („Службнеи гласник РС“,
број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – други закон, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници
одржаној дана 29. 11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и ближи услови за обављање такси превоза на територији Општине
Нови Бечеј (у даљем тексту: Такси превоз).
Члан 2.
Такси превоз је врста јавног превоза који се обавља путничким возилом и за који се накнада
обрачунава таксиметром.
Члан 3.
Такси превозник је привредно друштво или предузетник коме је у складу са законом и овом одлуком
одобрено обављање такси превоза.
Члан 4.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или
као запослени код предузетника или привредног друштва.
Члан 5.
Такси превоз, под условима и на начин прописан овом одлуком, може се обављати само на територији
Општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Општине).
Члан 6.
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Дозвољени број возила за обављање такси превоза утврђује се према броју становника општине
Нови Бечеј по подацима Републичког завода за статистику са последњег пописа становништва и износи 40
такси возила за територију општине Нови Бечеј.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 7.
Такси превоз обавља се на основ у Решења о одобравању обављања такси превоза (у даљем тексту:
Одобрење) које издаје Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј (у даљем тексту:
Одсек), у оквиру дозвољеног броја такси возила који је утврђен актом из члана 6. oве Одлуке.
Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру привредних субјеката има
регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који испуњава услове прописанe законом и овом одлуком, у
погледу:
1. седишта,
2. возача,
3. возила и
4. пословног угледа.
Члан 8.
Привредно друштво испуњава услов у погледу седишта уколико има седиште на територији Општине,
као и пословне просторије у којима се чувају основни пословни документи и сви остали документи битни за
обављање делатности такси превоза.
Предузетник испуњава услов у погледу седишта уколико има седиште и пребивалиште на територији
Општине.
Члан 9.
Возач који управља такси возилом и обавља такси превоз мора да испуњава следеће услове:
1) да има возачку дозволу Б категорије;
2) да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и
теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или
звање возача специјалисте петог степена стручне спреме;
3) да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година;
4) да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима
се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање.
Возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и
мира, за време трајања правних последица осуде, као ни лице коме је изречена заштитна мера забране
управљања моторним возилом, док траје изречена мера.
Возач мора бити у радном односу код привредног друштва односно предузетника.
У предузетничкој радњи услове за возача мора да испуњава предузетник.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Члан 10.
Возило којим се обавља такси превоз мора да испуњава следеће услове:
да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног друштва, односно предузетника;
да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача;
да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;
да има клима уређај који није накнадно уграђен;
да је размак осовина најмање 2.550 мм и запремине корисног пртљажног простора најмање 350л;
да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са законом којим се
уређује метрологија и одлуком којом се утврђује ценовник услуга такси превоза;
да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно предузетника, са регистарским
таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова „TX“ на задње две позиције;
да има кровну ознаку издату у складу са законом и са одредбама ове одлуке;
да испуњава ближе и посебне услове у погледу обавезе обележавања возила, изгледа и уредности возила,
као и исправности опреме возила, који се прописују овом Одлуком.

Члан 11.
Таксиметар је мерило које непрекидно, за време вожње или заустављања у току вожње, аутоматски
израчунава и показује цену вожње, у зависности од пређеног пута и укупног трајања вожње.
Такси возило мора имати уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са

29. новембар 2019.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 32

5

законом којим се уређује метрологија и важећим Ценовником услуга такси превоза.
Таксиметар мора бити уграђен у такси возилу на видном месту за корисника превоза.
Члан 12.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која има инсталирано
осветљење и садржи натпис „TAXI“, број кровне ознаке и ознаку издаваоца кровне ознаке.
Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје Одсек или кровну ознаку коју издаје правно лице
са којим такси превозник има закључен уговор о пословно - техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе
или услуге информационих технологија.
Кровна ознака коју издаје Одсек има следећи изглед и димензије: висина од 14 до 20 цм, дужина од
40 до 60 цм, која је са обе стране истог изгледа, опремљена уређајем за осветљење.
Правно лице из става 2. овог члана може да изда кровну ознаку такси превознику уколико такси
превозник прибави сагласност Одсека.
Такси превозник подноси Одсеку захтев за издавање сагласности за издавање кровне ознаке уз који
прикључује фотокопију уговора о пословно-техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге
информационих технологија и скицу кровне ознаке са назнаком димензија и другим подацима битним за изглед
кровне ознаке (боја и сл.).
Забрањено је издавати и користити кровне ознаке без претходно прибављене сагласности Одсека.
Члан 13.
Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити у складу са прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се рекламира услуга лица које не
поседује одобрење, сагласност или други акт надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или други акт
надлежног органа прописан као услов за обављање те делатности.
Члан 14.
Возило којим се обавља такси превоз мора да испуњава и следеће ближе и посебне услове у погледу
изгледа и уредности возила и исправности опреме возила:
1) да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе, на приступачном месту,
2) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
3) да је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих оштећења (естетски изглед).
Члан 15.
Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа, ако му је правноснажно изречена
заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се
уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.
Предузетник не испуњава услов пословног угледа, ако му је правноснажно изречена заштитна мера
забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују
прекршаји, док траје изречена мера.
Привредно друштво односно предузетник не испуњава услов пословног угледа, ако има неизмирене
пореске обавезе по основу регистроване делатности.
Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се неизмиреним пореским
обавезама у смислу става 3. овог члана.
Члан 16.
Одсек најмање једном у три године врши проверу испуњености услова за обављање такси превоза.
Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од услова за
обављање такси превоза, Одсек позива такси превозника да у одређеном року достави доказе о испуњености
прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција, које доказе
прибавља Одсек, у складу са законом.
Ако такси превозник не достави у одређеном року доказе о испуњености прописаних услова,
односно ако Одсек по прибављању доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција установи да
такси превозник не испуњава неки од услова за обављање такси превоза, Општинско веће, на предлог Одсека,
доноси решење којим се укида издато одобрење.
III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА
Члан 17.
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Захтев за издавање одобрења подноси се Одсеку.
Уз захтев се прилажу докази о испуњености услова прописаних законом и овом одлуком.
Члан 18.
Докази о испуњености услова за обављање такси превоза који се односе на возача, а који се
прилажу уз захтев су следећи:
1. фотокопија возачке дозволе такси возача/предузетника;
2. оверена фотокопија дипломе/уверења/сертификата да такси возач/предузетник има звање возача
путничког аутомобила трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног
возила четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача
специјалисте петог степена стручне спреме;
3. уверење о радном искуству на пословима возача моторног возила или оверена фотокопија радне
књижице;
4. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање;
5. фотокопија уговора о раду такси возача са такси превозником,
6. уверење да такси возач није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и
мира, док трају правне последице осуде;
7. уверење да такси возачу није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје
изречена мера.
Члан 19.
Доказ о испуњености услова за обављање такси превоза који се односи на возило, а који се прилаже уз
захтев је фотокопија саобраћајне дозволе или читач саобраћајне дозволе, за возило којим ће се обављати
такси превоз.
У циљу утврђивања испуњености услова који се односе на возило прописаних у члану 10. став 1.
тачке 3), 4), 5) и 9) ове одлуке, по захтеву Одсека, врши се преглед возила којим ће се обављати такси превоз
од стране инспектора Одсека за инспекцијске службе надлежног за контролу такси превоза.
Подносилац захтева је дужан да омогући преглед возила у смислу става 2. овог члана.
Након извршеног прегледа возила, уколико утврди да прегледано возило испуњава услове који се
односе на возило прописаних у члану 10. став 1. тачке 3), 4), 5) и 9) ове одлуке, инспектор Одсека за
инспекцијске службе надлежног за контролу такси превоза издаје потврду о томе, коју доставља Одсеку.
Члан 20.
Докази о испуњености услова за обављање такси превоза који се односе на пословни углед, а који се
прилажу уз захтев су следећи:
1. уверење да привредно друштво нема правноснажно изречену заштитну меру забране вршења
делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописану законом којим се уређују привредни
преступи или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера;
2. уверење да предузетник нема правоснажно изречену заштитну меру забране вршења делатности јавног
превоза у друмском саобраћају прописану законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера;
3. уверење надлежног органа да такси превозник нема неизмирених пореских обавеза по основу
регистроване делатности.
Члан 21.
Одсек утврђује испуњеност услова за обављање такси превоза из члана 7, 8, 9. и 10. тачка 1)-5) и
члана 15., као и да је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила према
акту Општинског већа из члана 6. став 1. ове одлуке, и доноси решење којим се одобрава обављање такси
превоза путника на територији Општине.
У одобрење се уносе подаци о називу и седишту такси превозника, његов порески
идентификациони број, број возила којима ће обављати такси превоз и подаци о возилима (марка, тип, година
производње, број шасије и број места за седење).
Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Члан 22.
Такси превозник је дужан да у року од 40 дана од дана пријема одобрења пријави почетак обављања
делатности органу надлежном за регистрацију привредних субјеката, као и да Одсеку достави доказе о
испуњености услова прописаних у члану 10. став 1. тачке 6)-8) ове одлуке.
У циљу издавања регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова „TX“ на задње
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две позиције, у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, Одсек, на основу
издатог одобрења из члана 21. ове одлуке, издаје такси превознику уверење које садржи следеће податке о
возилу којим ће се обављати такси превоз: марку, тип, годину производње, број шасије и број места за седење.
Уколико такси превозник не достави потребне доказе из става 1. овог члана, Општинско веће ће на
предлог Одсека укинути одобрење за обављање такси делатности.
Члан 23.
Такси превознику који у остављеном року достави доказе из члана 22. став 1. ове одлуке, Одсек издаје
такси дозволу за возача и такси дозволу за возило.
Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу издатог одобрења после
издавања такси дозволе за возача и такси дозволе за возило.
Члан 24.
Такси дозвола за возача на предњој страни садржи податак о евиденционом броју под којим се такси
дозвола издаје и ту се налази фотографиjа такси возача, а на другој страни садржи следеће податке:
1) име, презиме и ЈМБГ возача,
2) пребивалиште возача,
3) пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број такси превозника код кога је
возач запослен,
4) број и датум решења о одобравању обављања такси превоза,
5) статус такси возача (да ли је предузетник или је запослени),
6) датум издавања такси дозволе,
7) потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
На трећој и четвртој страни такси дозволе за возача уписују се промене које настају након издавања
такси дозволе са назнаком датума и уз потпис овлашћеног лица.
Образац такси дозволе за возача је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део (Образац „Такси
дозвола за возача“).
Члан 25.
Такси дозвола за возило на предњој страни садржи податак о евиденционом броју под којим се такси
дозвола издаје, а на другој страни следеће податке:
1) пословно име и седиште такси превозника, матични број и порески идентификациони број,
2) регистарску ознаку, марку и тип возила,
3) број и датум решења о одобравању обављања такси превоза,
4) датум издавања такси дозволе,
5) потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
На трећој и четвртој страни такси дозволе за возило уписују се промене које настају након издавања
такси дозволе са назнаком датума и уз потпис овлашћеног лица.
Образац такси дозволе за возило је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део (Образац „Такси
дозвола за возило“).
Члан 26.
Одсек води евиденцију о издатим такси дозволама.
Евиденција поред редног броја садржи исте податке, као и такси дозволе из члана 24. и 25. ове одлуке.
Члан 27.
Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену може да обавља такси
превоз на основу новог одобрења које издаје Одсек, на захтев правног следбеника такси превозника,
уколико испуњава услове из члана 7, 8, 9, 10. и 15. ове одлуке и ако је број возила који се уноси у ново
одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила.
Члан 28.
Такси превозник дужан је да Одсеку пријави сваку промену у погледу возила и возача за које су
издате одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од дана настале промене.
Уколико се ради о промени у погледу возила, такси превозник је дужан да са пријавом промене
поднесе захтев за издавање новог одобрења уз који прилаже доказе прописане у члану 19. ове одлуке,
односно, дужан је да у року од 40 дана од дана пријема новог одобрења, достави доказе о испуњености
услова прописаних у члану 10. став 1. тачке 6)-8) ове одлуке, у складу са одредбама члана 22. ове одлуке.
Такси превознику који за промењено возило у остављеном року достави доказе из члана 22. став 1.
ове одлуке, Одсек издаје такси дозволу за возило.
Уколико се ради о промени у погледу возача, такси превозник је дужан да са пријавом промене
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поднесе захтев за издавање новог одобрења уз који прилаже доказе прописане у члану 18. ове одлуке.
Такси превознику се након издавања новог одобрења издаје такси дозвола за возача.
Члан 29.
Такси превозник дужан је да Одсеку пријави прекид обављања делатности у року од два дана од
дана пријаве у регистру привредних субјеката као и да врати такси дозволе.
Члан 30.
Одобрење престаје да важи по сили закона:
1) брисањем привредног друштва односно предузетника из регистра привредних субјеката;
2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или пребивалишта предузетника, на
територију друге јединице локалне самоуправе;
3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера забране вршења
делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана законом којим се уређују привредни
преступи или законом којим се уређују прекршаји;
4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране вршења делатности
јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји.
У случају наступања било којег разлога из става 1. овог члана Одсек доноси решење којим се утврђује
да по сили закона престаје да важи издато одобрење.
Одобрење може да престане да важи и по захтеву такси превозника у ком случају Одсек доноси
решење о престанку важења издатог одобрења по захтеву странке.
Против решења из става 2. и 4. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана пријема решења.
Такси превозник коме је решењем из става 2. овог члана утврђено да по сили закона престаје да
важи издато одобрење дужан је да такси дозволе врати Одсеку у року од три дана од дана пријема тог решења.
Такси превозник коме на основу решења из става 4. овог члана престаје да важи издато одобрење
дужан је да такси дозволе врати Одсеку у року одређеном у решењу.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 31.
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини које је
одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је обележено саобраћајном
сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Члан 32.
Такси стајалиште по свом карактеру може бити:
1) стално – уређена јавна површина за свакодневно организовано обављање такси превоза,
2) повремено – стајалиште које се оформљује за време одржавања већих сајмова, разних спортских,
културних или других манифестација када локацију стајалишта одређује организатор манифестације уз
сагласност и услове надлежних органа.
Стално такси стајалиште је одређена и уређена површина јавне намене за организовано обављање
такси превоза, односно за укрцај и искрцај путника које је подједнако доступно свим такси превозницима
односно свим такси возачима.
Коришћење паркинг места за ''такси'' возила уреује се посебном одлуком.
Члан 33.
Такси стајалишта на територији Општине одређују се посебним актом Општине – Програмом.
(у даљем тексту: Програм).
Програм израђује Јавно предузеће „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, а доноси га Скупштина
општине.
Члан 34.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на такси стајалиштима и о
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације стара се Јавно предузеће „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
Члан 35.
Одржавање такси стајалишта врши јавно предузеће овлашћено за обављање комуналних делатности.
Члан 36.
На такси стајалишту се такси возила постављају у складу са сигнализацијом и у границама обележених
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такси места.
V ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 37.
Такси превозник којем је Одсек издао одобрење може да обавља такси превоз само на територији
Општине Нови Бечеј.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко територије, односно превоз који се
завршава на територији друге јединице локалне самоуправе, ако је такси превоз започет на територији
Општине Нови Бечеј.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана дужан је да одмах по изласку
путника из возила уклони кровну ознаку.
У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора бити укључен све време чекања.
Члан 38.
Такси возач може такси превоз започети са такси стајалишта, на телефонски позив, на позив из
диспечерског центра или на заустављање корисника услуга.
Члан 39.
Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта и изврши
вожњу до захтеваног одредишта.
Такси возач може одбити захтев за превозом, ако се одредиште превоза не налази на територији
општине Нови Бечеј.
Такси возач може одбити захтев за превозом, ако оцени да је пртљаг путника такав да може да оштети
или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у
пртљажни простор, односно може изазвати преоптерећење такси возила.
Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска колица, склопива колица за
бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије веће од 40х20х55 cm, односно масе веће од 8
килограма.
Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви рачунар, кишобран, фотоапарат,
штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари које путник сам чува, носи са собом и уноси у такси возило
у простор за путнике.
Члан 40.
Приликом обављања такси превоза мора бити укључен таксиметар.
Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар.
Такси превозник је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену превоза у износу који показује
таксиметар у тренутку завршетка превоза.
Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз, који
садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију или километражу и цену превоза.
Члан 41.
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то није најповољнија
траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи повољнију трасу, осим у случају када путник захтева
одређену трасу.
Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да истакне кровну ознаку.
Осветљење кровне ознаке мора увек бити искључено када је путник у возилу.
Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта пружа се возилом по избору корисника услуге.
Члан 42.
Такси возач је обавезан да се за време обављања превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем.
Такси возач је обавезан да приликом обављања превоза буде уредан и да му је одећа прикладна.
Члан 43.
Уколико такси возач такси возило користи за сопствене потребе или паркира ван такси стајалишта,
дужан је да кровну ознаку привремено уклони са возила.
Члан 44.
Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест година без пунолетног пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и угинуле животиње.
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Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица која могу запрљати или
оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, могу се превозити такси возилом само уз сагласност
такси возача.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз путника не могу се
смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз сагласност такси возача.
Члан 45.
Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих технологија или пружање
услуге на други начин, са циљем:
1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу такси превоза, а не поседује одобрење Одсека,
доведу у везу ради уговарања превоза;
2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не поседује одобрење Одсека;
3) да се кориснику превоза понуди услуга такси превоза по цени превоза која није у складу са важећим
Ценовником услуга такси превоза.
Привредни субјекти који пружају услуге радио везе, односно услуге информационих технологија, дужни
су да послују у складу са прописима којима се уређују електронске комуникације, електронско пословање и
електронска трговина.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Члан 46.
У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:
фотокопија одобрења за обављање такси превоза,
такси дозвола за возача,
такси дозвола за возило,
важећи Ценовник услуга такси превоза,
уговор о раду за возача запосленог код такси превозника,
доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја,
обавештење Општинске управе о броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити притужбе
на пружену такси услугу и
фотокопија сагласности из члана 12. став 4. ове одлуке.

Члан 47.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за међумесни превоз.
Такси превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење кровне
ознаке, одобрења, такси дозволе, такси возила и друго, да омогући другим правним лицима, предузетницима
или физичким лицима да обављају такси превоз.
VI ЦЕНОВНИК УСЛУГА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 48.
Накнада за услугу такси превоза утврђује се важећим Ценовником услуга такси превоза и наплаћује се
у износу који покаже таксиметар на месту опредељења корисника.
Члан 49.
Ценовник услуга такси превоза (у даљем тексту: Ценовник услуга) доноси Општинско веће, по
претходно прибављеном мишљењу такси превозника са територије општине Нови Бечеј.
У Ценовнику услуга утврђују се цене услуга у оквиру такси тарифе.
У Ценовнику услуга се приказује цена такси услуге по старту, по пређеном километру и по минуту
чекања.
Ценовником услуга се може утврдити цена такси услуге доласка на адресу по позиву и цена такси
услуге превоза пртљага по комаду.
VII ЛИМО СЕРВИС
Члан 50.
Лимо сервис је јавни превоз који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са услугом возача.
Члан 51.
Лимо сервис може да обављати предузетник и привредно друштво који испуњавају услове прописане
законом и овом Одлуком.
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Члан 52.
Привредно друштво и предузетник могу обављати лимо сервис ако имају регистровану претежну
делатности „такси превоз“ и поседују Решење Одсека, односно испуњавају услове у погледу седишта, возача,
возила и пословног угледа.
Члан 53.
Привредно друштво испуњава услов у погледу седишта уколико има седиште на територији Општине,
као и пословне просторије у којима се чувају основни пословни документи и сви остали документи битни за
обављање делатности такси превоза.
Предузетник испуњава услов у погледу седишта уколико има седиште и пребивалиште на територији
Општине.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Члан 54.
Возач који управља возилом и обавља лимо сервис мора да испуњава следеће услове:
да има возачку дозволу Б категорије најмање три године;
да има најмање 21 годину старости;
да има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95“;
да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање
возилом основно занимање;
привредно друштво мора имати у радном односу најмање једног возача, што доказује уговором о раду
и поднетом пријавом на обавезно социјално осигурање;
возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две године за кривично дело
против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног
реда и мира, за време трајања правних последица осуде, као ни лице коме је изречена заштитна мера
забране управљања моторним возилом, док траје изречена мера.

Члан 55.
Лимо сервис може се обављати само путничким возилима која имају једну од следећих карактеристика:
1) возило од историјског значаја (олдтајмер);
2) лимузина која није серијски произведена и има дужину најмање 7 m;
3) возило високе класе, односно луксузно возило, осим возила са 7 + 1 и 8 + 1 места за седење, које
није старије од пет година и има вредност већу од 25.000 евра, изражену у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева, односно које
није старије од седам година и има вредност већу од 35.000 евра, изражену у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева, с тим што се за
вредност возила узима каталошка вредност возила за које је као датум производње узет датум
подношења захтева;
4) возило са 7 + 1 или 8 + 1 места за седење и уграђеним дигиталним тахографом, ако има емисију
издувних гасова нивоа најмање „EURO 4ˮ.
Путничко возило из става 1. тачка 4) овог члана мора на бочним странама имати пословно име
превозника и натпис „лимо сервисˮ.
Прималац лизинга и закупац путничког возила из става 1. тачка 4) овог члана сматра се власником у
погледу права и обавеза из става 2. овог члана.
Услов у погледу возила испуњава привредно друштво или предузетник ако у власништву или лизингу
има најмање једно путничко возило из става 1. овог члана.
Ако испуњава услов из става 4. овог члана, привредно друштво или предузетник за обављање лимо
сервиса може користити путничка возила из става 1. овог члана и по основу закупа, који не може бити краћи
од шест месеци.
Уговор о закупу путничког возила мора бити оверен код органа надлежног за оверу, ако је једна од
уговорних страна физичко лице.
Путничка возила којима се обавља лимо сервис, а која су узета у закуп, не могу се давати у подзакуп.
Члан 56.
У погледу пословног угледа Привредног друштва и предузетника примењују се одредбе закона и члана
15. ове Одлуке.
Члан 57.
Захтев за издавање Решења за обављање лимо сервиса са доказима о испуњености услова из члана 52,
53, 54, 55. и 56. ове Одлуке, подноси се Одсеку.
Одсек Решењем одлучује о обављању лимо сервиса.
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Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега може се покренути управни спор.
Превозник је дужан да Одсеку, пријави сваку промену у погледу седишта и возила која су унета у
решење из става 2. овог члана, у року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 58.
Одсек води евиденцију превозника који имају право на обављање лимо сервиса.
Евиденција из става 1. овог члана садржи пословно име привредног друштва и предузетника, број и
датум решења из члана 57. став 2. ове Одлуке и регистарске ознаке путничких возила којима има право да
обавља превоз.
Одсек је дужан да два пута годишње достави Министарству извештај о привредним субјектима који
имају право да обављају лимо сервис, са подацима из става 2. овог члана.
Извештај из става 3. овог члана за првих шест месеци текуће године доставља се најкасније до 15.
јула текуће године, а за других шест месеци текуће године најкасније до 15. јануара наредне године.
Члан 59.
Одсек најмање једном у три године врши проверу испуњености услова за обављање лимо сервиса.
Ако се у вршењу провере утврди да је превозник престао да испуњава неки од услова за обављање
лимо сервиса, Општинско веће ће на предлог Одсека укинути решење из члана 57. став 2. ове Одлуке, с тим
што се пре укидања решења одређује рок у ком је превозник дужан да достави доказе о испуњености
прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција.
Члан 60.
Лимо сервис се може обављати само путничким возилима чије су регистарске ознаке унете у решење
из члана 57. став 2. ове Одлуке.
За време обављања лимо сервиса, у доњем десном углу ветробранског стакла путничког возила из
члана 55. став 1. тачка 1 . – 3 . ове Одлуке, мора се налазити табла на којој је исписано пословно име
превозника и речи „лимо сервис“.
Члан 61.
Лимо сервис се обавља на основу уговора, закљученог у писаном или електронском облику, тако што
се путничко возило изнајмљује у целини. Сврху, циљ и трајање превоза утврђује корисник превоза и сви
путници су сагласни са дестинацијом и током путовања, односно врстом услуге.
Цена превоза се не обрачунава и не наплаћује на начин који је карактеристичан за остале врсте
превоза (такси превоз, линијски превоз, ванлинијски превоз и посебан линијски превоз).
Цена превоза се обрачунава на основу јединице времена (час или дан), при чему трајање превоза не
може бити краће од три часа.
Није дозвољено закључивање уговора супротно ставу 1. овог члана.
Члан 62.
У возилу којим се обавља лимо сервис мора се налазити:
1. Фотокопија решења или решење у електронском облику из члана 57. став 2. ове Одлуке;
2. Уговор из члана 61. став 1. ове Одлуке;
3. Уговор о раду за возача, односно други уговор у складу са законом којим се уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа, односно по основу рада или оверена фотокопија односно
електронски облик тих уговора за возаче који су радно ангажовани.
Члан 63.
Лимо сервис се не може нудити на јавним површинама (путевима, трговима, такси или аутобуским
стајалиштима и сл.).
Лимо сервис се може обавити само ако је превоз претходно уговорен у седишту превозника.
Превозник је дужан да у седишту евидентира превоз, пре отпочињања превоза.
Забрањено је обављање лимо сервиса на такав начин да превоз има елементе других врста
превоза, као што су релација, унапред дефинисано време поласка и доласка и места уласка и
изласка путника, као и одредишта.
Забрањено је пружање услуга радио везе, односно услуге информационих технологија или
пружање услуге на други начин, са циљем описан у члану 45. ове Одлуке.
Члан 64.
Превозник је дужан да:
1) на улазу у седиште, односно простор у коме обавља делатност видно истакне пословно име и
седиште;
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2) на улазу у простор у коме обавља делатност видно истакне радно време и да га се придржава у
свом пословању;
3) у сваком пословном простору, односно месту пословања, истакне цене услуга које пружа,
односно пре пружене услуге обавести корисника о висини цене;
4) се придржава цена из тачке 3) овог става;
5) у делу издавања рачуна поступи на прописан начин;
6) на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин у истицању понуде обавештава кориснике о
услузи превоза коју нуди, у погледу врсте, начина пружања услуге превоза, цене и др;
7) води евиденцију уговорених превоза која садржи податке о путничком возилу, возачу и трајању
превоза;
8) сву документацију у вези са уговореним превозима чува две године.
Возач путничког возила мора бити у радном односу или радно ангажован код превозника.
VIII РЕГИСТАР
Члан 65.
Одсек води регистар такси превозника, такси возача, такси возила, кровних ознака за свако возило
за које је издата такси дозвола и превозника који имају право на обављање лимо сервиса.
Регистар из става 1. овог члана садржи нарочито: пословно име, седиште и матични број такси
превозника, ПИБ, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, као податке о личности, број такси
дозволе за возача, број такси дозволе за возило, број шасије и регистарске таблице такси возила.
IX НАДЗОР
Члан 66.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе.
Члан 67.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Одсек за инпекцијске службе,
Општинске управе Нови Бечеј, путем инспектора задужених за саобраћај односно путем комуналног
инспектора (у даљем тексту: инспектор).
Члан 68.
У вршењу инспекцијског надзора над применом ове одлуке инспектор има дужности и овлашћења у
складу са законом који уређује такси превоз.
Комунални инспектор, поред овлашћења прописаних законом који уређује инпексијски надзор,
овлашћен је да:
1) изда прекршајни налог;
2) поднесе захтев за вођење прекршајног поступка;
3) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело;
4) обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности;
5) предузима друге мере утврђене законом, подзаконским порписима и прописима општине.
Поред овлашћења из става 2. овог члана, у вршењу контроле у области такси превоза инспектор има и
посебна овлашћења у складу са законом који уређује такси превоз.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Члан 69.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
не пријави прекид обављања делатности у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних
субјеката (члан 29.);
у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном месту за корисника превоза уграђен
исправан, оверен таксиметар или није истакнута такси дозвола за возача (члан 46.);
издаје кровне ознаке без претходно прибављене Одсека, (члан 12. став 6);
користи кровне ознаке без претходно прибављене сагласности Одсека (члан 12. став 6);
поставља рекламне паное и налепнице на којима се рекламира услуга лица које не поседује
одобрење, сагласност или други акт надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или други акт
надлежног органа прописан као услов за обављање те делатности (члан 13. став 4.);
путничким возилом којим се обавља такси превоз обавља линијски превоз (члан 47. став 1);
користи аутобуска стајалишта која су одређена одлуком јединице локалне самоуправе за међумесни
превоз путника (члан 47. став 2);
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8) обавља такси превоз на територији јединице локалне самоуправе, а нема одобрење те јединице
локалне самоуправе (члан 37. став 1);
9) не поступи у складу са чланом 37. став 2. ове одлуке;
10) не поступи у складу са чланом 37. став 3. ове одлуке;
11) не поступи у складу са чланом 37. став 4. ове одлуке;
12) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење кровне ознаке, одобрења, такси
дозволе, такси возила и друго омогући другим правним лицима, предузетницима или физичким
лицима да обављају такси превоз (члан 47. став 3);
13) таксиметар није подешен у складу са одлуком из члана 49. став 1. и ценовником из члана 49. став 2.
ове одлуке;
14) не пријави сваку промену у погледу возила и возача за које су издате одговарајуће такси дозволе у
року од 15 дана од дана настале промене (члан 28. став 1.);
15) приликом обављања превоза није укључен таксиметар, (члан 40. став 1.);
16) не изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз који садржи назив и седиште
такси превозника, датум, релацију или километражу и цену превоза (члан 40. став 4.);
17) се у возилу којим се обавља такси превоз не налази неки од докумената прописаних у члану 46. ове
одлуке;
18) такси превоз не обави најкраћом трасом до одредишта, односно путнику не препоручи повољнију
трасу (члан 41. став 1.);
19) је такси возило у функцији јавног превоза, а такси возач није истакао кровну ознаку (члан 41. став 2.);
20) возач није у радном односу код привредног друштва (члан 9. став 3.);
21) је рекламни пано постављен тако да заклања кровну ознаку (члан 13. став 2.);
22) обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса (члан 52.);
23) лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у решење из члана 57. став 2. ове
Одлуке (члан 60. став 1);
24) лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 63. став 1. ове Одлуке;
25) пружа услуге супротно члану 63. став 4. ове Одлуке;
26) лимо сервис обавља возилом које је старије од пет, односно седам година (члан 55. став 1. тачка 3.);
27) лимо сервис обавља возилом које нема уграђен дигитални тахограф (члан 55. став 1. тачка 4.);
28) се у возилу не налази документација из које се несумњиво може утврдити сврха, циљ и трајање
путовања или начин обрачунавања цене превоза (члан 62.);
29) цену превоза обрачунава супротно члану 61. став 3. ове Одлуке;
30) обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту превозника (члан 63. став 2.);
31) пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту превозника (члан 63. став 3.);
32) поступа супротно члану 63. став 4. ове Одлуке;
33) путничко возило нема на бочним странама пословно име превозника и натпис „лимо сервисˮ (члан 55.
став 2.);
34) је путничко возило којим се обавља лимо сервис, а које је узето у закуп, дато у подзакуп (члан 55.
став 7.);
35) возач путничког возила не испуњава услове из члана 54. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке;
36) возач нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95” (члан 54.
став 1. тачка 3.);
37) не пријави сваку промену у погледу седишта и возила (члан 57. став 4.);
38) се за време обављања лимо сервиса у доњем десном углу ветробранског стакла возила не налази
табла на којој је исписано пословно име превозника и речи „лимо сервисˮ (члан 60. став 2.);
39) се у возилу којим се обавља лимо сервис не налази неки од докумената из члана 62. став 3. ове
Одлуке;
40) поступа супротно члану 64. став 1. ове Одлуке;
41) возач путничког возила није у радном односу, нити радно ангажован код превозника (члан 64. став
2.);
42) је закључен уговор супротно члану 61. став 1. ове Одлуке (члан 61. став 4.);
43) лимо сервис нуди на јавним површинама (путевима, трговима, такси или аутобуским стајалиштима и
сл.) (члан 63. став 1.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 15.000 динара и одговорно лице у
правном лицу.
Новчаном казном од 35.000 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 70.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај физичко лице:
1) ако возач који није у радном односу код привредног друштва (члан 9. став 3.);
2) ако је рекламни пано постављен тако да заклања кровну ознаку (члан 13. став 2.)
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3) ако не прими у возило путника у границама расположивих седишта (члан 39. став 1.);
4) ако се за време обављања превоза према путницима не опходи са пажњом и поштовањем (члан 42.
став 1.);
5) ако је приликом обављања превоза неуредан или има неприкладу одећу (члан 42. став 2.);
6) ако за време коришћења возила за сопствене потребе или паркирања ван такси стајалишта привремено
не уклони кровну ознаку (члан 43.);
7) ако поступи супротно ограничењу прописаном у члан 44. став 1. и 2. ове одлуке
8) ако обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса (члан 57. став 2.);.

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Члан 71.
За прекршаје из члана 69. и 70. ове одлуке издаје се прекршајни налог.
Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:
да се лице против кога је издат прекршајни налог, ако прихвати одговорност и у року од осам дана од
дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне, ослобађа плаћања друге половине
изречене новчане казне;
да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне;
да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај има право да
у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско одлучивање тако што ће
лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном прекршајном суду уз назначење суда
коме се захтев подноси;
да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новчане казне
утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање а
суд утврди да је одговоран за прекршај;
да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам дана од дана пријема,
ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати новчану казну или не захтева
судско одлучивање о издатом прекршајном налогу;
да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане
казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати;
да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога је издат
прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у јавном интересу.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 72.
Правна лица и предузетници који имају одобрење за обављање такси превоза дужни су да своје
пословање ускладе са овом Одлуком у року од 6 месеци од дана ступања на снагу, с тим што се рок за
усклађивање пословања односи на одредбе из члана 11. ове Одлуке.
Такси возач, који на дан ступања на снагу ове одлуке има статус такси возача, сматра се да испуњава
услове из члана 10. став 1. тачка 1-3. ове Одлуке.
Возила такси превозника која на дан ступања на снагу ове Одлуке имају статус такси возила, сматра се да
испуњавају услов у погледу броја возила, у оквиру дозвољеног броја.
Члан 73.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто – такси превозу путника на
територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2017 – пречишћен текст).

Бечеј“.

Члан 74.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-344-23/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Образац 1. Изглед обрасца Такси дозволе за возача

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Општина Нови Бечеј
Општинска управа Нови Бечеј

потпис м.п.
ТАКСИ ДОЗВОЛА
ЗА ВОЗАЧА

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

фотографија
30x35mm

потпис м.п.

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

потпис м.п.
1

4
1. Име и презиме возача:
…...........................................................................
…...........................................................................
2. Јединствени матични број:
…...........................................................................
3. Пребивалиште возача:
…...........................................................................
4. Пословно име, седиште, матични број и
порески идентификациони број такси
превозника код кога је возач запослен:
…..........................................................................
…..........................................................................
…..........................................................................
5. Број и датум решења о одобравању такси
превоза:
...............................................................................
6. Статус такси возача:
…...........................................................................
7. Датум издавања такси дозволе:
...............................................................................

2

Евиденциони број:
.........................

Промена података:..............................................
............................................................................
.............................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:.............................................
............................................................................
............................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:.............................................
............................................................................
............................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:.............................................
............................................................................
.............................................................................

потпис
м.п.
3

Датум:......................

потпис м.п.
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Образац 2. Изглед обрасца Такси дозволе за возило
Промена података:...........................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Општина Нови Бечеј
Општинска управа Нови Бечеј

потпис м.п.
ТАКСИ ДОЗВОЛА
ЗА ВОЗИЛО

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:............................................
...........................................................................
...........................................................................
Датум:......................

Евиденциони број:
.........................

потпис м.п.
1

4
1.Пословно име и седиште такси превозника:
.............................................................................
….........................................................................
.............................................................................
2. Матични број такси превозника:
.............................................................................
3. Порески идентификациони број
такси превозника:
.............................................................................
4. Регистарска ознака, марка и тип такси возила:
…..........................................................................
…..........................................................................
..............................................................................
5. Број и датум решења о одобравању
такси превоза:
…..........................................................................
…..........................................................................
6. Датум издавања такси дозволе:
…..........................................................................

Промена података:..............................................
............................................................................
.............................................................................
Датум:......................

Промена података:.............................................
............................................................................
............................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:.............................................
............................................................................
............................................................................
Датум:......................

потпис м.п.

Промена података:.............................................
............................................................................
.............................................................................

потпис
м.п.
2

потпис м.п.

Датум:......................
3

потпис м.п.
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5. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18), члана 4. став 5. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 8/2016) и члана 40.
став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина
општине Нови Бечеј, на 34. седници одржаној 29.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У ПОСТУПКУ
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања непокретности у јавну својину
општине Нови Бечеј – породичне стамбене зграда, власника

Дожа Ласла из Ковачице у делу 3/36

Дожа Ференца из Ковачице у делу 3/36

Доша Марије из Доњег Михољца, Хрватска у делу 1/36

Доша Золтана из Доњег Михољца, Хрватска у делу 1/36

Доша млдб Катарине из Доњег Михољца, Хрватска у делу 1/36

Комароми Миклоша непознатог места пребивалишта и боравишта у делу 9/36

Комароми Косо Естер из Новог Бечеја у делу 12/36

Микушћан Комароми Естер из Новог Бечеја у делу 6/36
која се налази у Новом Бечеју, улица Маршала Тита бр. 58, уписана у листу непокретности број 2356 К.о. Нови
Бечеј, парцела број 5063, укупне површине 7 а 37м2, коју чине:
Зграда бр. 1 Породична стамбеназграда површине 2а 15м2
Зграда бр. 2, Помоћна зграда површине
22м2
Земљиште уз зграду – објекат повшине
5а 00м2
Наведена непокретност се наслања на непокретности корисника Дом за смештај душевно обол.лица
"Свети Василије Острошки Чудотворац“, пa je погодна за проширење установе која се, поред основне
делатности, бави и локалнима услугама социјалне заштите.
С обзиром да је Дом већ започео пргограничну сарадњу са Румунијом за пројекат који обухвата и
локалне услуге социјалне заштите, неопходна је и изградња простора.
Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавиће се средствима буџета општине обезбеђеним Одлуком о
буџету општине Нови Бечеј за 2019. годину.
Члан 3.
За непокретност из члана 1. ове одлуке, Основни суд у Бечеју Судска јединица у Новом Бечеју је донео
решење о раскиду имовинске заједнице сувласника (предлагача и противника предлагача), јавном продајом и
поделом остварене купопродајне цене, због немогућности физичке деобе непокретности.
Члан 4.
Образује се Комисија од 5 чланова да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину
општине Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом
достави Општинском већу ради утвђивања предлога решења о прибављању непокретности које доноси
Скупштина општине Нови Бечеј.
Комисија ће учествовати на јавном надметању а председник комисије се овлашћује да заступа општину Нови
Бечеј као купца.
1.
2.
3.
4.
5.

У Комисију се именују:
Зора Станисављев, председник,
Милован Баштованов, члан,
Тамара Попов, чланица,
Марица Бешлин, чланица,
Драган Раушки, члан.
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Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних,
постављених и лица на руководећим местима, накнадама одборника, члановима већа и радних тела у Општини
Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015).
О спровођењу ове одлуке стараће
грађевинарство и заштиту животне средине.

Члан 5.
се Одсек

за

урбанизам,

стамбено–комуналне

послове,

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-60/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

6. На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19), члана 13. став 1. Одлуке о
грађевинском земљишту у јавној својини Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
9/2010, 19/2015 и 14/2017), и члана 40. став 1. тачка 36. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
Општине Нови Бечеј“, број 6/2019) Скупштина Општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној дана 29.11.2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Нови Бечеј ради изградње, прикупљањем понуда
I
Овом одлуком, одређују се парцеле грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј за које ће
се расписати јавни оглас за отуђење ради изградње, прикупљањем понуда, и то:
1. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради
изградње, путем прикупљања понуда у Радној зони у Блоку 115 у Новом Бечеју уписаног у листу
непокретности број 14469 К.О. Нови Бечеј и то:




катастарска парцела број 3394/1, површине 74а 60 м2
катастарска парцела број 3394/9, површине 18 а 78 м2
катастарска парцела број 3394/10, површине 16 а 89 м2

II
Почетна цена у поступку отуђења утврдиће се, сходно члану 45. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној
својини општине Нови Бечеј, на основу тржишне вредности грађевинског земљишта у јавној својини општине
Нови Бечеј према:
 средњој прометној вредности грађевинског земљишта на територији општине у последњих годину дана,
 намени грађевинског земљишта,
 дозвољеним индексима заузетости и изграђености парцеле
 посебним урбанистичким погодностима локације,
 степену комуналне опремљености земљишта,
 стању парцеле у погледу припремљености за градњу,
 осталим елементима који имају утицај на цену.
Средства остварена продајом, приход су буџета општине Нови Бечеј и користиће се уређење и опремање
грађевинског земљишта на територији општине Нови Бечеј.
III
Налаже се ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј да без одлагања сазове Комисију за грађевинско земљиште
у јавној својини Општине Нови Бечеј, која ће спровести поступке из тачке 1. у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту у јавној својини општине Нови Бечеј.
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Стручне и административне послове везане за отуђење предметног грађевинског земљишта за Комисију
обавиће ЈП “ Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
IV
Комисија ће сачинити извештаје о спроведеним поступцима за сваки јавни оглас из тачке I и у року од
8 дана заједно са записником, доставити исти Скупштини Општине Нови Бечеј.
V
Јавни огласи из тачке 1. ове Одлуке објавиће се у дневном листу „Дневник“ који се дистрибуира на
целој територији Републике Србије, у локалним медијима и на огласним таблама Општинске управе, Месних
заједница и ЈП “ Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј.
VI
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам,
грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј.

Бечеј“.

стамбено

комуналне

послове,

VII
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-46-64/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

7. На основу члана 26.и 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 9.Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
8/2016), и члана 40.став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј, на 34.седници одржаној 29. новембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ НА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ДРУГОГ
НОСИОЦА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком носилац јавне својине општина Нови Бечеј, преноси право јавне својине на
непокретности, на другог носиоца јавне својине - Републику Србију, без накнаде.
Члан 2.
Општина Нови Бечеј има право својине на непокретности која се налази у Новом Милошеву, Трг Палих
хероја бр.3 и обухвата парц.бр. 1648 површине 10а 92м2 и парц.бр. 1649 површине 7а 89м2 уписане у листу
непокретности број 3938 К.О. Ново Милошево.
Наведене парцеле се граниче са парцелом 1647 К.О. Ново Милошево на којој се налази ОШ „Др Ђорђе
Јоановић“.
Право својине општина је стекла прибављањем описане непокретности у поступку непосредне погодбе
ради обезбеђивања услова за проширење фискултурне сале у основној школи, као и могућности израде
трибина и недостајућих пратећих садржаја. Постојећа фискултурна сала због малих габарита ограничава
одржавање одређених спортских активности.
Члан 3.
Пренос права из члана 1. ове Одлуке врши се ради уписа права јавне својине у корист Републике
Србије која је власник непокретности – објекта ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, чиме би се обезбедило земљиште за
редовну употребу школе у циљу реализације пројеката – проширења фискултурне сале са трибинама и
пратећим садржајем.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине, да у име Општине Нови Бечеј, закључи уговор о преносу права
јавне својине без накнаде, на непокретност из члана 2. став 1. ове одлуке, са Републиком Србијом.
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Члан 5.
О спровођењу уговора из члана 4. ове одлуке стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне
послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 6.
Налаже се Одсеку за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне
средине да по правоснажности ове Одлуке спроведе поступак парцелације у скаду са законом, како би се
створили услови за реализацију пројекта проширења фискултурне сале са трибинама и пратећим садржајем.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-63/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

8. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19) и члана 40. став 1. тачка
20. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист оптине Нови Бечеј“, бр. 6/2019) Скупштина општине Нови
Бечеј је на 34. седници дана 29.11.2019. године усвојила
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ЗА ПЕРИОД 2019. ДО 2028. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Програму постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2028. године („Службени лист општине
Нови Бечеј“ број 27/2019) (У даљем тексту: Програм) у члану 7., тачка 21. „Споменици и спомен
обележја“ на крају реченице брише се тачка и додаје: „и услови прописани Законом о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. зaкoн)”.
Члан 2.
У у члану 8. Програма у табели локација за постављање киоска мења се редни број 7. и гласи:
Локација

Број кат. парц.

7.улица Маршала Тита (испред парка)

6540 и 5578

Члан 10. Програма мења се и гласи:

Број места
4

Члан 3.

„ЛОКАЦИЈЕ ЗА „TAКСИ“ СТАЈАЛИШТА
Нови Бечеј
Ред.бр. Локација стајалишта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ул. Маршала Тита испред кућних бројева 6 и 8
ул. Вука Караџића, наспрам кућног броја 1
ул. Петра Драпшина, испред објекта хотела
ул. Петра Драпшина, испред фискултурне сале основне школе
ул. Маршала Тита испред кућног броја 27 (испред поште)
ул. Маршала Тита, испред парка
Ул.Жарка Зрењанина, испред пијаце
Аутобуска станица ,испред продавнице „Тисапромет“
Ново Милошево

Број
места
10
1
3
2
2
2
1
1
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Број
места
3

Кумане
Ред.бр. Локација стајалишта
1.

Улица Љубице Одаџић, код основне школе

Број
места
3

Бочар
Ред.бр. Локација стајалишта
1.

Улица Војвођанска, испред биоскопа

Број
места
2

Члан 4.
Измене и допуне Програма ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-65/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9. На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 107. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 6/2019), Председник општине Нови Бечеј, предложио је Нацрта Одлуке о буџету општине
Нови Бечеј за 2020. годину Општинском већу општине Нови Бечеј, које је на 114. седници одржаној дана
22.11.2019. године, донело
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину, у
периоду од 25.11 до 10.12.2019. године.
Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину, који је предложио Председник општине Нови
Бечеј, објавиће се дана 25.11.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs. Све до дана одржавања јавне
седнице заинтересована лица могу да стављају примедбе и предлоге на Нацрт путем меила
budzet.opstinenb@novibecej.rs .
Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину у писаној форми може се преузети у општинској
управи Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, сваког радног дана од 7-15 часова.
Јавна седница расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину одржаће се дана
10.12.2019. године, са почетком у 12.00 часова, у свечаној сали општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр.
8.
Одређују се Председник општине да са службом буџета Општинске управе општине Нови Бечеј да одговарају
на постављена питања путем меила и образлажу Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину
на јавној седници.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III-02-400-121/2019
Дана: 22.11.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.
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10. На основу члана 11. и 41. Закона о локалној самоуправи (" Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 107. став 4. и 5. Статута Општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 114. седници одржаној дана
22.11.2019. године је усвојило:
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОJ РАСПРАВИ
I УВОДНИ ДЕО
Општинско веће општине Нови Бечеј на 112. седници одржаној дана 28.10.2019. године, донело је, донело је
Одлуку о организовању јавне расправе у поступку доношења Одлуке о такси превозу путника на територији
општине Нови Бечеј и упућивања Нацрта Одлуке на Јавну расправу.
II ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНE РАСПРАВЕ, КАО И ПОДАЦИ О ОДРЖАВАЊУ
ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј, спроведена је у
периоду од 29.10.2019. године до 13.11.2019. године.
Примедбе, предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи на Нацрт Одлуке о
такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј могле су се
доставити путем меила
taxiprevoz.opstinanb@novibecej.rs закључно са 05.11.2019. године.
Јавна расправа о Нацрту Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј спроведена је:
- објављивањем на званичној интернет презентацији општине Нови Бечеј на адреси www.novibecej.rs
- одржавањем састанка дана 04.11.2019. године са представницима такси превоза у канцеларији начелника
Општинске управе присутни су начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине, помоћник
начелника за финансије и привреду и пет представника такси превозника;
- одржавањем јавне седнице дана 05.11.2019. године.
Јавна седница представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим
грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања одржана је 05.11.2019. год.,
са почетком у 12:00 часова у свечаној сали општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
Јавној седници присуствовали су начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине, помоћник
начелнка за финансије и привреду, као и заинтересовани грађани и такси превозници.
На седници су разматране примедбе и предлози на Нацрт Одлуке о такси превозу путника на територији
општине Нови Бечеј.
III ПРИКАЗ
На захтев представника такси превозника поводом Нацрта Одлуке о такси превозу путника на територији
општине Нови Бечеј, водио се разговор око појашњавања појединих одредаба Одлуке:
1. члана 6. објашњена је методологија утврђивања броја такси возила на територији општине Нови Бечеј;
2. члана 11. одредбе око употребе таксиметра и његовог „баждарења“;
3. члана 12. и 13. начин коришћења кровне ознаке и рекламних паноа;
4. објашњен је члан 16. односно провера испуњености услова за обављање такси превоза једном у три
године;
5. члана 40. објашњена је обавеза издавања рачуна кориснику услуга;
6. члана 48. и 49. објашњен је ценовник услуга и начин његовог доношења.
Од примедби на Нацрт Одлуке о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј изнета је примедба:
- На члан 33. Одлуке односно на план размештаја такси стајалишта у општини Нови Бечеј, те је
објашњено да је план размештаја такси стајалишта у општини Нови Бечеј уређен је Програмом
постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама за
територију општине Нови Бечеј за период 2019. до 2018. године, након чега су таксисти истакли
примедбу на постојећи распоред и предложили измене које су сагледане и прихваћене, те упућене у
скупштинску процедуру;
- на члан 69. и 70. Одлуке односно на висину износа прописаних казни, након чега су примедбе
сагледане и прихваћене, а износи умањени;
- на опште услове за регистроване такси превознике који већ обављају делатност, те су у прелазним и
завршним одредбама додате одредбе да такси возачи и возила који на дан ступања ове Одлуке на
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снагу имају статус возача, односно возила такси превозника, сматра се да испуњавају услове из ове
Одлуке.
Израђивач Нацрта Одлуке је сматрао да су примедбе оправдане и да је неопходно исправити Одлуку.
Након спроведене јавне расправе Општинско веће општине Нови Бечеј прихватило је примедбе и након
исправки Нацрта Одлуке утврдиће коначан Предлог Одлуке о такси превозу путника на територији општине
Нови Бечеј и доставити Скупштини општине на усвајање.
Уз извештај Општинском већу доставља се Одлука о такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј.
Овај извештај урађен је у 3 (три) истоветна примерка и доставља се:
1.
2.
3.

Општинском већу Нови Бечеј;
архиви и
објављује се на званичном сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-344-20/2019/1
Дана: 22.11.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 6/2019) и члана 2. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 6/2019 и 31/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј, на
114. седници одржаној 22.11.2019. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗНОСУ И БРОЈУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
1. За школску 2019/2020. годину, из буџета општине Нови Бечеј, доделиће се укупно 55 општинских
стипендија у износу од 8.000,00 динара, и то према конкурсу за доделу стипендија студентима са
територије општине Нови Бечеј за школску 2019/2020. годину 50 стипендија, док се, за студенте из
осетљивих друштвених категорија, опредељује 5 стипендија.
2. Реализацију овог Решења спровешће Комисија за доделу општинских стипендија.
3. Исплата стипендија студентима који су остварили право, започеће након што Општинској управи Нови
Бечеј буде достављен списак студената који су то право остварили код Министараства за просвету
науку и технолошки развој Републике Србије.
4.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III- 02-61-26/2019
Дана: 22.11.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
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“, 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 114. седници одржаној дана
22.11.2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора манифестације
„Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“
I

29. новембар 2019.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 32

25

Ради спровођења и организације манифестације „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића - 2020 “ која ће
се одржати у Новом Бечеу, именује се Организациони одбор у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Маријана Барачков – председница Организационог одбора,
Новица Блажин – члан,
Борислав Сантрач – члан,
Милица Стојадиновић – чланица (оперски уметник и академски професор),
Анета Илић – чланица (оперски уметник и академски професор),
Ана Алексић - Шајрер – чланица (професор соло певања),
Сенка Недељковић – чланица (професор соло певања).

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-64/2019
Дана: 22.11.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', број 97/08, 53/10,
66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС), члана 19. став 3.
Смерница за израду и спровођење плана интегритета (''Службени гласник РС'', број 95/16, 56/17) и члана 67.
Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Општинско веће општине Нови
Бечеј на 115. седници одржаној дана 29.11.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о спровођењу Плана интегритета 2016-2019
Усваја се Извештај о спровођењу Плана интегритета 2016-2019.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'', број 97/08, 53/10,
66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза да државни органи и организације, органи територијалне
аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа доносе своје планове интегритета. Одредбом
члана 19. став 3. Смерница за израду и спровођење плана интегритета (''Службени гласник РС'', број 95/16,
бр.56/17) прописано је да руководилац институције доноси одлуку о усвајању извештаја о спровођењу мера из
плана интегритета.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 01-031-74/2019
Дана: 29.11.2019. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и
47/2018) и члана 63. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј'', број
6/2019), Председник општине Нови Бечеј доноси
ПРАВИЛНИК
О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују правила за спречавање сукоба интереса, поступак пријављивања
приватног интереса, поступак и одлучивање у случају повреде правила за спречавање сукоба интереса,
односно пријављивања приватног интереса, начин одређивања лица овлашћених за надзор над спровођењем
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прописаних правила и друга питања од значаја за управљање сукобом интереса службеника и намештеника
Општинске управе општине Нови Бечеј (у даљем тексту: запослени).
Члан 2.
Сукоб интереса је ситуација у којој запослени има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као
да утиче на његову непристрасност и објективност у обављању послова у оквиру свог радног места, на начин
који угрожава јавни интерес.
Приватни интерес запосленог је било каква корист или погодност за запосленог или за друго са њиме
повезано лице.
На одређивање круга повезаних лица у смислу одредби овог правилника примењују се прописи којима се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 3.
Запослени не сме да користи рад у Општинској управи да би утицао на остваривање својих права или права с
њим повезаних лица.
II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРАВИЛНИКА
Члан 4.
Начелник Општинске управе решењем одређује најмање два запослена (у даљем тексту: Овлашћена лица) за
надзор над спровођењем одредаба овог Правилника, која су овлашћена за:
- пријем обавештења о примљеном поклону;
-вођење евиденција: о свим поклонима које примају запослени, додатном раду запослених и датим
сагласностима, пријавама приватног интереса и мерама које су предузете ради спречавања сукоба интереса;
- давање поверљивих савета и смерница запосленима и начелнику Општинске управе у вези са спречавањем
сукоба интереса;
- пријем и поступање по пријавама у случајевима сумње на постојање сукоба интереса;
- анализирање ефикасности примене правила о сукобу интереса запослених у Општинској управи и
предлагање активности за њихово унапређење;
- идентификовање ризика и предлагање активности за смањење ризика за настанак сукоба интереса у посебно
ризичним областима у раду Општинске управе.
Члан 5.
Начелник Општинске управе је дужан да организује или упути Овлашћена лица на обуку из области сукоба
интереса и управљања сукобом интереса.
Начелник Општинске управе је дужан да свим запосленима достави писано обавештење о правилима из овог
правилника.
III СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Члан 6.
Запослени и са њим повезана лица не смеју примити ствар, право, услугу или било какву другу корист или
погодност (у даљем тексту: поклон) за себе или повезана лица, а који утичу, могу утицати или се чини да
утичу на непристрасно или професионално обављање послова, односно који се могу сматрати наградом у вези
са вршењем његових послова, изузев протоколарног или пригодног поклона мале вредности.
Протоколарни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен приликом гостовања или при
службеној посети, у својству представника Општинске управе.
Пригодни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен у приликама када се традиционално
размењују поклони и који је израз захвалности или пажње, а не намере да се оствари утицај на непристрасно
и објективно обављање послова запосленог и на тај начин прибави корист, неко право или погодност.
Поклон мале вредности је поклон чија вредност не прелази 5% просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у Републици Србији, али који ни у том случају не може бити у новцу и хартијама од вредности.
Члан 7.
Запослени је дужан да о сваком примљеном поклону обавести једно од Овлашћених лица, ради вођења
евиденције о поклонима које су примили запослени.
На садржину обавештења о примљеном поклону и евиденције о поклонима, примењују се одредбе прописа
којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 8.
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Запослени је дужан да сваки покушај, обећање или понуду давања поклона с циљем да се утиче да у оквиру
својих службених овлашћења и дужности изврши службену радњу коју не би смео извршити или да не изврши
службену радњу коју би морао извршити, односно коју иначе не би смео извршити, без одлагања пријави
једном од Овлашћених лица.
Члан 9.
Запослени је дужан да о свом додатном раду обавести начелника Општинске управе.
Запослени може, уз сагласност начелника Општинске управе, ван радног времена да ради за другог
послодавца ако додатни рад није забрањен посебним законом или другим прописом, ако не ствара могућност
сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада запосленог.
Начелник Општинске управе ће ускратити сагласност за додатни рад ако се њиме онемогућава или отежава
рад запосленог, штети угледу Општинске управе, односно ствара могућност сукоба интереса или утиче на
непристрасност рада службеника.
Члан 10.
Писану сагласност за додатни рад запосленог начелник Општинске управе даје по претходно прибављеном
мишљењу непосредног руководиоца запосленог и Овлашћеног лица, у року од пет дана од дана достављања
захтева запосленог за добијање сагласности.
Приликом одлучивања о давању сагласности из става 1. нарочито ће се водити рачуна о предвиђеном трајању
додатног рада, односно о висини накнаде по основу додатног рада у односу на висину зараде запосленог у
Општинској управи у истом временском периоду.
Сагласност начелника Општинске управе није потребна за додатни научноистраживачки рад, објављивање
ауторских дела и рад у културноуметничким, хуманитарним, спортским и сличним удружењима, али је
запослени дужан да о том додатном раду обавести начелника.
Овлашћена лица воде евиденцију о додатном раду запослених и писменим сагласностима из става 1. овог
члана.
О додатном раду начелника Општинске управе и његовог заменика одлучује Општинско веће.
Члан 11.
Запослени не сме да буде оснивач привредног друштва, предузећа, јавне службе, нити да се бави
предузетништвом.
На пренос управљачких права у привредном субјекту на друго лице примењују се прописи којима се уређује
спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Запослени је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и доказе о њиховом преносу
достави начелнику у року од пет дана од дана преноса управљачких права.
Начелник је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и доказе о њиховом преносу достави
Агенцији за борбу против корупције.
Члан 12.
Запослени не може бити директор, заменик или помоћник директора привредног друштва и предузећа, а члан
управног одбора, надзорног одбора или другог органа управљања привредног друштва и предузећа може бити
једино ако га бира, именује или поставља Влада, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган
јединице локалне самоуправе, односно градске општине, надлежан за именовање, постављење или избор.
Запослени је дужан да обавести начелника Општинске управе о чланству у органима привредног друштва и
предузећа у року од пет дана од дана именовања, постављења или избора.
Члан 13.
Запослени је дужан да предузме све што је у његовој могућности како би избегао било какву ситуацију сукоба
интереса приликом обављања послова, а уколико се таква ситуација није могла избећи, примењују се одредбе
овог правилника о управљању сукобом интереса.
IV УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА
Члан 14.
Овлашћена лица дају поверљиве савете и смернице запосленима и начелнику Општинске управе у вези са
спречавањем сукоба интереса.
Запослени може, одмах по сазнању о постојању приватног интереса у вези са обављањем послова и
одлучивањем у којем учествује, да се обрати Овлашћеном лицу у циљу добијања савета и смерница за
спречавање сукоба интереса.
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Члан 15.
Запослени је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана писмено пријави
непосредном руководиоцу и начелнику Општинске управе постојање приватног интереса у вези са обављањем
послова и одлучивањем у којем учествује.
У случају из става 1. овог члана, запослени је дужан да се уздржи од даљих активности које могу угрозити
јавни интерес до одлучивања начелника Општинске управе о изузећу.
У циљу спречавања сукоба интереса, начелник Општинске управе изузима запосленог из даљег рада и
одлучивања и одређује другог запосленог за обављање послова и одлучивање о конкретном питању.
У поступку одлучивања, начелник Општинске управе је дужан да прибави мишљења непосредног руководиоца
и Овлашћеног лица.
Начелник Општинске управе одлучује о изузећу запосленог без одлагања, а најкасније у року од пет дана од
дана пријема пријаве запосленог, водећи рачуна о прибављеним мишљењима непосредног руководиоца и
Овлашћеног лица.
У случају да донесе одлуку о изузећу запосленог, начелник Општинске управе истовремено одређује
запосленог који ће бити задужен за обављање послова и одлучивање о конкретном питању.
Начелник Општинске управе је дужан да о приватном интересу у вези са обављањем послова и одлучивањем у
којем учествује, писмено обавести Општинско веће одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана.
V ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВАМА У СЛУЧАЈЕВИМА СУМЊЕ НА ПОСТОЈАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Члан 16.
Руководилац основне организационе јединице и запослени у Општинској управи су дужни да у случају сумње
на постојање сукоба интереса другог запосленог доставе Овлашћеном лицу, одмах по сазнању, а најкасније
првог наредног радног дана, све познате информације.
У циљу провере информација из става 1. овог члана, Овлашћено лице је дужно да без одлагања, а најкасније
у року од три дана, изврши увид у релевантну документацију и узме изјаве од лица које је доставило
информације и запосленог на кога се односе информације, о чему саставља записник.
Записник из става 2. овог члана садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

податке о Општинској управи,
податке о Овлашћеном лицу,
место, дан и час када се врши радња,
податке о лицу које је доставило информацију, односно запосленом на кога се информација односи,
садржај изјаве,
потпис лица од којег је узета изјава и
потпис Овлашћеног лица.

Члан 17.
Уколико на основу датих изјава и прегледане документације утврди неправилности, Овлашћено лице је дужно
да о томе без одлагања, а најкасније првог наредног радног дана, обавести начелника ради покретања
дисциплинског поступка у складу са законом којим се уређује положај запослених у јединицама локалне
самоуправе.
Члан 18.
Овлашћена лица воде евиденцију о пријавама приватног интереса, пријавама у случајевима сумње на
постојање сукоба интереса и мерама које су предузете ради спречавања сукоба интереса.
Члан 19.
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Поступање запослених супротно одредбама овог правилника о примању поклона, пријављивању примања
поклона и пријављивању приватног интереса представљају теже повреде дужности из радног односа,
прописане законом којим се уређује положај запослених у јединицама локалне самоуправе.
Члан 20.
Овлашћена лица најкасније до 31. марта текуће године достављају начелнику годишњи извештај о управљању
сукобом интереса у опоштинској управи за претходну годину.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју поклона које су примили запослени; броју датих
сагласности и одбијених захтева запослених за обављање додатног рада; броју пријава приватног интереса;
броју пријава у случајевима сумње на постојање сукоба интереса и броју и врстама мера које су предузете
ради спречавања сукоба интереса.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на Огласној табли Општинске управе.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Начелник Општинске управе ће донети решење о одређивању Овлашћених лица у року од осам дана од дана
ступања на снагу овог Правилника.
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Број: I 03-11-8/2019
Дана: 28.11.2019. године
Нови Бечеј

ОПШТИ ДЕО
1.
2.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ

Назив акта
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
на територији општине Нови Бечеј
3. Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у
пољопривредно, односно у шумско земљиште на територији
општине Нови Бечеј, за сврху утврђивања основице пореза на
имовину за 2020. годину
4. Одлука о такси превозу путника на територији општине Нови
Бечеј
5. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине
Нови Бечеј у поступку непосредне погодбе
6. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј
ради изградње, прикупљањем понуда
7. Одлука о преносу права јавне својине општина Нови Бечеј на
непокретности на другог носиоца јавне својине
8. Измене и допуне Програма постављања и уклањања мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама за територију општине Нови Бечеј за период 2019.
до 2028. године
9. Одлука о спровођењу јавне расправе у поступку доношења
Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2020. годину
10. Извештај о спроведеној јавноj расправи о Нацрту Одлуке о такси
превозу путника на територији општине Нови Бечеј
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29. новембар 2019.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 32

30

ПОСЕБАН ДЕО
1.
2.
3.
4.

Назив акта
Решење о износу и броју општинских стипендија студентима са
територије општине Нови Бечеј за школску 2019/2020. годину
Решење о именовању чланова Организационог одбора
манифестације „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“
Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу Плана интегритета
2016-2019
Правилник о управљању сукобом интереса запослених у
Општинској управи општине Нови Бечеј
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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

