
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број 16                                              Нови Бечеј 31.05.2021. године                                        година 

LV 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 107.  и 108. Статута Општине Нови Бечеј („Службени 

лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 20. седници одржаној 

дана 31.05.2021. године је усвојило: 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОJ РАСПРАВИ 
 

I  УВОДНИ ДЕО 

 
Општинско веће општине Нови Бечеј на 18. седници одржаној дана 10.05.2021. године, донело је, 

Одлуку о организовању и спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. 

годину и упућивања нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину на Јавну расправу.  

 

II ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНE РАСПРАВЕ 
 

Јавна расправа о нацрту Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, спроведена је у периоду од 10.05. до 

25.05.2021. године. 

Примедбе, предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи на нацрт 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину 

Нови Бечеј за 2021. годину могле су се  доставити путем меила poljoprivreda2021@novibecej.rs и 
писменим путем на адресу Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 са назнаком ПРОГРАМ 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ, закључно са 25.05.2021. године. 
 

Јавна расправа о нацрту Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину спроведена је у складу са механизмима и 

облицима учешћа грађана и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир 
пандемију проузроковану вирусом COVID 19 и то на следећи начин: 

- објављивањем на званичној интернет презентацији општине Нови Бечеј на адреси 

www.novibecej.rs 

- могућношћу достављања питања, предлога и сугестија у писаној форми путем поште на адресу 
Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ 

НОВИ БЕЧЕЈ и 

- путем меил адресе: poljoprivreda2021@novibecej.rs  
  

Јавна седница,  односно јавна трибина представника надлежних органа Општине, односно Стручног 

тима за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину са заинтересованим представницима јавних установа, 

представницима удружења грађана, грађанима, стручне јавности и средстава јавног обавештавања 
није одржана у традиционалном смислу, с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију и пандемију 

проузроковану вирусом COVID 19.  

За одговоре на постављена питања образлажући нацрт Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину, путем 



меила били су задужени чланови Стручног тима за израду Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
Током спровођења јавне расправе предлога, питања, сугестија и коментара на нацрт Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј 
за 2021. годину није било. 

 

Након разматрања и усвајања овог Извештаја о спроведеној јавној расправи Општинско веће општине 
Нови Бечеј утврдиће коначан предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину и доставити га Скупштини општине 
Нови Бечеј на разматрање и усвајање.  

 

Уз овај предлог Извештаја Општинском већу општине Нови Бечеј доставља се и нацрт Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови Бечеј 

за 2021. годину. 
 

Овај Извештај урађен је у 3 (три) истоветна примерка и доставља се: 
 

1. Стручном тиму за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину; 
2. архиви и 

3. објављује се на званичном сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III  02-400-43/2021-1         Заменик 

председника 
Дана: 31.05.2021. гoдинe                    Општинског већа 

Нови Бечеј             Ивица Миланков с.р 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС",  бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), на предлог Одбора за безбедност саобраћаја 

на локалним путевима у општини Нови Бечеј, Општинско веће општине Нови Бечеј је на седници 

одржаној дана 31.05.2021. године, доноси 

 П Р О Г Р А М А 

РАДА ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМ У  

ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом рада Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј 

за 2021. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних 

области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени 

законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18 и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, средства за 

реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину у висини 

од 4.000.000,00 динара, од чега 4.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и 

привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, и биће усмерена за 

спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог 

Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију 



расхода по утврђеним приоритетима Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у 

општини Нови Бечеј до нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се према 

степену приоритета које одреди Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини 

Нови Бечеј. 

 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 

чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 

("Службени гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Агенцији на сагласност путем ИСА 

апликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима, користиће се за мере и активности описане у табели. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 

Број: III  02-344-24/2021        Заменик председника 

Дана: 31.05.2021. гoдинe                   Општинског већа 
Нови Бечеј            Ивица Миланков с.р. 

 



Област рада Мера Активност Рокови Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 
(*) 

Одговорни 

субјекти 

 Проценат по 

областима 

Унапређење 

саобраћајне 
инфраструктуре 

  31.12.2021. 2.000.000,00 Буџет општине 

Нови Бечеј     

Председник 

општине 

 50% 

Одржавање 
локалних путева 

Унапређење путне 
инфраструктуре 

31.12.2021.     

Надзор 
извршиоца 

радова Одбора за 

безбедност 
саобаћаја на 

локалним 
путевима 

Вршење надзора 
свих радова које 

спроводи  Одбора 

за безбедност 
саобаћаја на 

локалним 
путевима 

31.12.2021.     

Израда пројеката 

у вези 
безбедности 

саобраћаја 

Израда пројеката 

у вези 
безбедности 

саобраћаја 

31.12.2021.     

       

Рад савета 

       2,50% 

       

       

Израда 
промотивног 

материјала 

 31.12.2021. 100.000,00    

       

Унапређење 

саобраћајног 

образовања и 
васпитања 

    Буџет општине 
Нови Бечеј     

Председник 
општине 

 2,50% 

       

Активности у 

циљу унапређења 
саобраћајног 

васпитања и 
образовања 

Едукација 

предшколске и 
школске деце – 

правила 
безбедности 

саобраћаја (у 
сарадњи са МУП и 

Прекршајног суда 

31.12.2021. 100.000,00    

    
 

 

   

       



 

 

 

Превентивно-

промотивне активности 
из области безбедности 

саобраћаја 

  31.12.2021. 400.000,00 Буџет општине 

Нови Бечеј     

Председник 

општине 

 10,00% 

Превентивно 

промотивне 
активности из 

области 

безбедности 
саобраћаја 

Спровођење 

пројеката у 
сарадњи са 

предшколском 

установом, 
основним 

школама, средњом 
школом и црвеним 

крстом 

     

       

       

       

Научно-истраживачки 

рад у области 

безбедности саобраћаја 

        

- -      

       

Опремање јединица 
саобраћајне полиције и 

других органа 
надлежних за послове 

безбедности саобраћаја 

  31.12.2021. 1.400.000,00 Буџет општине 
Нови Бечеј     

Председник 
општине 

 35,00% 

Техничко 

опремање 
јединица 

саобраћајне 
полиције 

куповина опреме, 

возила, санација и 
реконструкција 

објеката ПС Нови 
Бечеј 

     

       

       

       

 

 

 

                             

УКУПНО (%): 100% 

 



 

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

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 17/2015), 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 20. 

седници одржаној дана 31.05.2021. године донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Организационог одбора манифестација 

 општине Нови Бечеј   

 

I 

Ради спровођења и организације манифестација од значаја за општину Нови Бечеј  и то: Дани села Новог 

Милошева – сеоска слава Свети Илија 2021, Великогоспојински дани – Госпојина 2021 и ауто трке у оквиру 

такмичења „Super Driver CUP” - „Награда Новог Бечеја 2021“, (у даљем тексту: манифестације), именује се 

Организациони одбор манифестација општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Организациони одбор) у 

следећем саставу: 

 

1. Саша Максимовић, председник организационог одбора, 

2. Матија Ковач, члан,  

3. Ивица Миланков, члан, 

4. Тамара Попов, члан, 

5. Оливера Јањић, члан. 

 

Административно-техничке и правне послове за потребе Организационог одбора обављаће секретар 

Огранизационог одбора Валентина Влашкалин. 

 

II 

Члановима, као и секретару Организационог одбора припада накнада за рад у складу са чланом 23. Одлуке о 

примањима изабраних, постављених и лица на руководећим радним местима, накнадама одборника, чланова 

већа и радних тела у Општини Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2015, 8/2017 и 

31/2019). 

 

III 

Ово решење објавити у „Службени лист општине Нови Бечеј“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-020-46/2021              Заменик председника 

Дана: 31.05.2021. године              Општинског већа 

   Н о в и  Б е ч е ј                Ивица Миланков с.р. 

 
3. На основу члана 63. став 1. тачка 23. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 

број 6/2019), Председник општине Нови Бечеј доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручне службе за техничку контролу објеката за пуштање у пробни рад  

у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару 

 

I 

Именује се стручна служба за техничку контролу објеката за пуштање у пробни рад у оквиру комплекса 

дворца Хертеленди у Бочару (у даљем тексту: Стручна служба) 

Задатак стручне службе је да изврши техничку контролу објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у 

Бочару, у улици Просветна број 6, и о томе сачини записник, а све ради привременог прикључења 

комплекса дворца Хертеленди на електро-енергетску мрежу. 

 

 



31. мај 2021.                          Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 16          7 
 

II 

Рок за извршење предметног посла је 8 дана од дана доношења овог решења. 

 

 

 

III 

Стручна комисија има 3 члана и лице задужено за административно техничке послове. 

 

IV 

У стручну службу именују се чланови: 

• Александар Панић, дипл. инж. грађевинарства 

• Синиша Сретеновић, дипл. инж. електротехнике 

• Дејан Бабин, дипл. инж. машинства 

 

V 

Административно техничке послове за потребе Стручне службе обављаће помоћник председника општине 

за област комуналне делатности и координатор на радовима у оквиру комплекса дворца Хертеленди, 

Трифун Станковић, дипл.правник. 

 

VI 

Стручној служби припада накнада за рад у складу са чланом 23. Одлуке о примањима изабраних, 

постављених и лица на руководећим радним местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у 

Општини Нови Бечеј (''Службени лист општине нови Бечеј'', број 6/2015, 8/2017 и 31/2019.) 

 

VII 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: I 01 – 020-47/2021               Председник општине 

Дана: 31.05.2021. године               Саша Максимовић с.р. 

   Н о в и  Б е ч е ј     

              

САДРЖАЈ 
 

ОПШТИ ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

1. Извештај о спроведеној јавној расправи у поступку 
доношења Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Нови Бечеј за 2021. годину 

Општинско веће 16 1 

 

ПОСЕБАН ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 

1. Програм рада Одбора за безбедност саобраћаја на локалним 

путевима у општини Нови Бечеј за 2021. годину 

Општинско веће 16 2 

2. Решење о именовању чланова Организационог одбора 
манифестација Општине Нови Бечеј 

Општинско веће 16 6 

3. Решење о именовању стручне службе за техничку контролу 
објеката за пуштање у пробни рад у оквиру комплекса 

дворца Хертеленди у Бочару 

Председник 
општине 

16 6 

 

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 



31. мај 2021.                          Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 16          8 
 

Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, 
Емаил:sekretar.skupstine@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: sekretar.skupstine@novibecej.rs   

Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs    


