
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 1 Нови Бечеј 31.01.2022. године година LVI

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 12. Закона о путевима („Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018-други закон), члана
67. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019), у складу са Програмом
капиталних и других улагања из Одлуке о буџету Општине Нови Бечеј за 2022. годину („Службени лист
општине Нови Бечеј”, бр. 38/2021), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 40. седници одржаној дана
31.01.2022. године донело је

П Р О Г Р А М
радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и

некатегорисаних путева за 2022. годину

1. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ............................83.500.000,00
- средства буџета општине.........................................................................................................83.500.000,00

- Специјализоване услуге...................................................................................................2.500.000,00
Израда документације и праћење стања на путној инфраструктури – ЈП ,,Урбанизам и путеви“

- Изградња и пројектовање нове саобраћејне инфраструктуре...................................48.000.000,00

-У 2022. години предвиђа се изградња следећих саобраћајница:
- Нови Бечеј:

- Приступна саобраћајница индустријској зони ,,Излаз“
- Саобраћајница у улици Тозе Марковића
- Саобраћајница у улици Доже Ђерђа
- Саобраћајница у улици Јагићева

- Кумане:
- Саобраћајница у улици Железничка;
- Саобраћајница у улици Светозара Чоловића;

- Ново Милошево:
- Саобраћајница у Јужној Индустријској зони

- Текуће поправке и одржавање локалних путева.........................................................33.000.000,00

Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних прелаза по следећем програму:
ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Управљање саобраћајном инфраструктуром
- Одржавање саобраћајне инфраструктуре
- Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних прелаза
- Саобраћајна сигнализација

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о општинским путевима и улицама на територији Општине Нови Бечеј (Службени лист општине
Нови Бечеј) уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање изградња и реконтрукција
општинских путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће за
урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева,
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач
општинских путева и улица.
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Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
1. коришћење општинских путева и улица;
2. заштиту општинских путева и улица;
3. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
4. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;

5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;

7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким
подацима за исте.

Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.

Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и
улица, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог
извођења.

Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност
општинских путева и улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.

II ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.

Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних објеката;
 преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
 местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;

 чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама земљишног појаса;
 уређење банкина;
 уређење и очување косина насипа, усека и засека;
 чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;

 поправка путних објеката;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
 чишћење саобраћајне сигнализације;
 постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и објеката и
опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;

 чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и околине;
 кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;

 чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.

Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
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1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима и
улицама;

2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
 селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;

 замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;

 обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;

 замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
 постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом делу

Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и улице), јесу
нарочито:
 ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
 проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и улице на
краћим деловима пута;

 проширење раскрсница у нивоу;
 замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
 санирање клизишта и одрона;
 санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
 замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута, улице и
путног објекта;

 постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.

Радови на редовном и периодичном одржавању и рехабилитацији:
Радови ће се обаљати на главним насељским саобраћајницама у свим насељеним местима општине Нови
Бечеј у следећим улицама:

Нови Бечеј
 М.Орешковића
 5. Октобра
 Слободана Перића
 Јосифа Маринковића
 Карађорђева
 7. Јула
 Рајка Ракочевића
 Светозара Милетића
 Жарка Зрењанина
 Милорада Попова и око Дома здравља
 Соње Маринковић
 М. Тита
 Петра Драпшина
 И.Л.Р.
 Вука Караџића
 Скадарска
 Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме)
 Саве Ковачевића
 Тозе Марковића
 Вашарска
 Партизанска
 Ужичка
 8. Марта
 Чика Љубина
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Ново Милошево
 Аркадија Попова
 Братства и јединства
 Ђорђа Јовановића
 Партизанска
 Бранка Радичевића
 Васе Стајић
 Косовска
 Генерала Драпшина
 Лазе Пајић
 Уска
 Станаћев Драге
 Серво Михаља
 Бориса Кидрича
 Васе Стајића
 Змај Јовина

Кумане
 М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића)
 Љубице Одаџић
 Железничка
 Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић)
 1. маја
 Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца)
 Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита)
 Матије Гупца и Цветозара Чолића
 Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића)
 7. Јула

Бочар
 М. Тита
 Војвођанска
 Југословенска
 Змај Јовина
 Жарка зрењанина
 Виноградарска

Радови на појачаном одржавању
Радови ће се обаљати на следећим саобраћајницама:
Нови Бечеј

 Тапаи Шандор од улице Н.Фронта до улице П.Шандора
Бочар

 Ђуре Јакшић,Жарка Зрењанина
Кумане

 Светозара Чолића

Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације:
Радови ће се обаљати на главним,сабирним и приступним насељским саобраћајницама у свим
насељеним местима општине Нови Бечеј.

Радови обухватају:
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

Бојење средишњих линија на коловозу , ширине 12 цм по СРПС.U.S4.223 стандарду за хоризонтално
обележавање коловоза
Обележавање пешачких линија и линија за заустављање (СТОП), на коловозу по СРПС.U.S4.227 стандарду за
хоризонтално обележавање коловоза.
Обележавање пешачких линија хладном пластиком -танкослојном структурална пластика СРПС U.S4.227

Демаркирање ознака на коловозу машинским путем
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Обележавање једносмерних стрелица на коловозу по СРПС.U.S4.229 стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.
Обележавање и постављање вибрационих трака преко целе ширине саобраћајне траке 2.50м
Обележавање БУС стајалишта на коловозу по СРПС.U.S4.233 стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.
Обележавање натписа на коловозу „ ШКОЛА“ V-26.4 по СРПС стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.

У следећим улицама:
Нови Бечеј

 Маршала Тита
 Петра Драпшина
 Иве Лоле Рибара
 Народног Фронта
 Чика Љубина
 7.Јула
 Скадарска
 Вука Караџића
 Рајка Ракочевића
 Милорада Попова
 Жарка Зрењанина
 Јосифа Маринковића
 Локални пут Ново Милошево-Бочар

Зоне школа и предшколских установа у свим насељеним местима.
Испорука и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације (табли саобраћајних знакова фолије 1,2,3
класе) на свим саобраћајницама на територији општине Нови Бечеј.

Испорука и уградња саобраћајне опреме наглавним насељским саобраћајницама

Испорука и уградња гуменог принудног успоривача брзине(сегмент 960 x1000 x50)
Испорука и уградња гуменог принудног успоривача брзине(крајњи сегмент 960 x175 x50)
Испорука и уградња маркера за обележавање коловоза(црвено-бели)
Испорука и уградња саобраћајног огледала Fi 600 mm
Испорука и уградња саобраћајног огледала фи 800мм
Испорука и уградња флексибилног пластичног стубића висине 750мм
Испорука и уградња заштитне одбојне ограде

3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА.........................................................5.500.000,00
- Средства из буџета општине.....................................................................................................5.500.000,00

- ЈКП ,,Комуналац се бави одржавањем путева у зимским условима према следећем

ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

Законом о јавним путевима „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 101/05 од 21.11.2005. 123/2007, 101/2011 и
93/2012. је одређен правни положај јавних путева, извор и начин финансирања, заштите и одржавања
јавних путева.
Приликом одржавања путева у зимском периоду потребно је држати се одредби следећих закона и
правилника:
Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005. 123/2007, 101/2011 и 93/2012.)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл. Гласник РС 101/05, Сл. Гласник РС 41/2009. 53/2010 и
101/2011Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004);
Правилник о одржавању државних путева (Сл гласник РС бр. 2/1993.) Закон о безбедности саобраћаја и
Закон о путевима захтева да се саобраћај на путевима несметано и безбедно одвија у свим годишњим
добима.
За успешно спровођење свих активности и обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја
обавезно је благовремено сачинити план одржавања путева, „План рада зимске службе“ .
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КЛАСИФИКАЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА

Мрежа путева и улица су у зависности од обима саобраћаја и значаја пута у систему комуникација деле на
одређене приоритете.
У случају да се при интензивнијим и дужим падавинама и вејавицама не може се одржавати стална
проходност са расположивом механизацијом и средствима, треба обезбедити приоритете обезбеђења
проходности путева у зависности од значаја пута и интензитета саобраћаја.
Путеви са савременим коловозом, који су у надлежности Јавног предузећа, су разврстани у три приоритета.

I највиши приоритет, са гледишта зимског одржавања, је резервисан за саобраћајнице које морају бити
проходне и пружати одговарајући ниво услуге без обзира на напоре и средства који су за то потребни.
Путеви I приоритета су општински путеви и главне насељске саобраћајнице у насељима, саобраћајнице на
којима се одвија линијски превоз путника. Коловоз се чисти и посипа са соли тако да се омогући обављање
саобраћаја уз смањену безбедну брзину у отежаним условима(снег на коловозу, поледица, ниске
температуре, слаба видљивост и сл.) на макс. 40км/час.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 8 часова од момента настајања потребе за интервенцију механизације.

II приоритета Коловоз се чисти од снега, а посипање се врши само на опасним кривинама, раскрсницама
са већим интензитетом саобраћаја и успонима и тиме омогућује проходност, али тек након чишћења путева
првог приоритета, дакле са закашњењем. Надзорни орган ће на овим путевима, када то услови диктирају
(појава ледене кише и стварања ледене коре), одобрити употребу соли уз сталну присутну чињеницу да
треба крајње рационално трошити со.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 16 часова од момента настајања потребеза интервенцију механизације.

III приоритета су стамбене улице, пешачке зоне и стазе и паркинзи који не припадају једној од прва два
приоритета програмом зимске службе, а чишћењу се приступа по престанку падавина односно након
завршног чишћења путева првог и другог приоритета, с тим што прекид саобраћаја не сме бити дужи од 8
сати.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини
коловоза у року од 24 часа од момента настајања потребеза интервенцију механизације.

ОПШТИНСКИ ПУТ НОВО МИЛОШЕВО - БОЧАР
Општински путеви су јавни путеви који повезују насеља на територији С.О. Нови Бечеј. Општински путеви
служе за одвијање јавног саобраћаја, па према томе морају да испуњавају основне захтеве које прописује
Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о основним условима које јавни путеви
морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја. Проходности ових путева пре свега мора бити
обезбеђена у току 24часа и има ранг првог приоритета.

СПИСАК УЛИЦА СА ПРИОРИТЕТИМА

НОВИ БЕЧЕЈ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
21. М.Орешковића 1 860 м
22. 5. Октобра 1 650 м
23. Слободана Перића 2 700 м
24. Јосифа Маринковића 2 750 м
25. Карађорђева 2 650 м
26. 7. Јула 500 м
27. Рајка Ракочевића 990 м
28. Светозара Милетића 650 м
29. Жарка Зрењанина 660 м
30. Милорада Попова и око Дома здравља 1 000 м
31. Соње Маринковић 825 м
32. М. Тита 830 м
33. Петра Драпшина 1 200 м
34. И.Л.Р. 1 930 м
35. Вука Караџића 400 м
36. Скадарска 150 м
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37. Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме) 180 м
38. Саве Ковачевића 1035 м
39. Тозе Марковића 450 м
40. Вашарска 1050 м
41. Партизанска 430 м
42. Ужичка 595 м
43. 8. Марта 200 м
44. Чика Љубина 890м
45. Петефи Шандора 634м

26211 м
II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Боре Главашког 2 055 м
 Штросмајерова 2075 м
 Бранка Радичевића 1170 м
 Хајдук Вељкова 610 м
 7. Јула(од Ј. Маринковића до Ј. Веселиновића) 525 м
 Светозара Марковића 750 м
 Паве Сударски 235 м
 Живе Гурјанова 170 м
 Његошева (од ЈНА до Н. фронта) 220 м
 1. Маја 640 м
 Радничка 1405 м
 Милоје Чиплић 900 м
 Речо Антала 915 м
 Саве Ковачевића 900 м
 Тозе Марковића 430 м
 Светозара Кромпића 730 м
 Пролетерска 650 м
 Петефи Шандора (од Чика Љубине до Милоја Чиплића) 420 м
 Ј.Н.А. 1160 м
 Бригадира Ристића 1315 м
 Змај Јовина 1460 м
 Народног фронта 1030 м
 Арачка 750 м
 Обилићева 620 м
 Ивана Милутиновића 615 м
 Чика Љубина (од П. Шандора до Железничке) 525 м
 Александра Берића 250 м
 Банатска 165 м
 Миливоја Калезића (до долме) 540 м
 Дејана Лекића 85 м
 Стевана Дороњског 260 м
 Артиљеријских бригада 300 м
 Марка Перичина Камењара 290 м

19 970 м

III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 27 525 м

БОЧАР
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
Локални пут Ново Милошево –Бочар 4750,00 м
 М. Тита 730 м
 Војвођанска 150 м
 Југословенска 1 150 м
 Змај Јовина 270 м
 Жарка зрењанина 830 м
 Виноградарска 495 м
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3 625 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Петефи Шандора 830 м
 Светозара Милетића 1 300 м
 Партизанска 585 м
 Кикиндска 480 м
 Трг ослобођења 325 м

3 520 м

III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 7 245 м

НОВО МИЛОШЕВО
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Аркадија Попова 2885 м
 Братства и јединства 245 м
 Ђорђа Јовановића 1785 м
 Партизанска 245 м
 Бранка Радичевића 2395 м
 Васе Стајић 235 м
 Косовска 200 м
 Генерала Драпшина 880 м
 Лазе Пајић 1235 м
 Уска 1225 м
 Станаћев Драге 1260 м
 Серво Михаља 390 м
 Бориса Кидрича 400 м
 Васе Стајића 135 м
 Змај Јовина 1300 м

14 815 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића 1115 м
 Соње Маринковић 1335 м
 Петра Плавкића 1015 м

3 465 м

III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 20 400 м

КУМАНЕ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
 М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића) 700 м
 Љубице Одаџић 740 м
 Железничка 740 м
 Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић) 1250 м
 1. маја 360 м
 Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца) 260 м
 Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита) 260 м
 Матије Гупца и Цветозара Чолића 1620 м
 Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића) 240 м
 7. Јула 900 м

11 775 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића 1625 м
 Бориса Кидрича и Ј.Н.А. 1490 м
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 Партизанска 1590 м
4 705 м

III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од 9 750

Мм
3. УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋ. ИНФРАСТРУКТУРОМ – САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ........................4.000.000,00
- средства буџета општине................................................................................................................4.000.000,00
- Услуге по уговору – едукације учесника у саобрацају.........................................................500.000,00
- Текуће поправке и одржавања............................................................................................1.400.000,00
- Средства се користе за поравке и одржаваље локалних улица и путева у виду санирања ударних рупа,
равнање банкина, по приоритетима које утврђује Општинско веће.
- Набавка машина и опреме за саобраћајну инфраструктуру............................................2.100.000,00

4.ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ............................................5.500.000,00
-средства буџета општине.................................................................................................................5.500.000,00

Код пројектног планирања саобраћајне инфраструктуре се планира пројектовање саобраћајница код Дома
здравља, пројектовање путева и стаза у свим насељеним местима, кружни ток у Куману, пешачке стазе у
Бочару, аутобуска стајалишта...

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 01-35-3/2022 Председник
Дана: 31.01.2022. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 95. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021
– аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 2. Упутства за израду и спровођење Плана интегритета
(„Службени гласник РС”, бр. 145/20, 43/21 и 48/21) и члана 67. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј РС”, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 40. седници одржаној дана
31.01.2022. године, доноси:

О Д Л У К У

Именује се Радна група за израду Плана интегритета у трећем циклусу, у складу са Упутством за израду и
спровођење Плана интегритета, у следећем саставу:

o чланица радне групе: Тамара Попов;
o чланица радне групе: Валентина Влашкалин;
o чланица радне групе: Оливера Јањић;
o чланица радне групе: Наташа Миладиновић;
o чланица радне групе: Милена Кресоја.

Радна група врши процену постојећег стања изложености институције ризицима од корупције и других
неправилности, односно анализира постојеће мере за управљање ризицима од корупције; врши процену
интензитета ризика од корупције; предлаже рокове и одговорна лица за спровођење мера унапређења којима
се смањује ризик од корупције, предлаже мере за унапређење интегритета. Радна група у израду Плана
интегритета може укључити и друге запослене у институцији.

Радна група завршава израду Плана интегритета најкасније до 31.10.2022. године године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
На основу члана 95. Закона о спречавању корупције, прописана је обавеза да План интегритета доносе и
спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине,
организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица
чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска
општина, који имају више од 30 запослених.
Одредбом члана 8. став 1, 3. и 4. Упутства за израду и спровођење Плана интегритета прописано је да у фази
припреме руководилац институције доноси одлуку о именовању радне групе за израду Плана интегритета. Да
се радна група састоји од три до седам чланова у зависности од сложености организационе структуре
институције и броја запослених; да се у радну групу именују запослени из различитих области функционисања
институције, као и да радна група о сваком одржаном састанку води записник.
Радна група израђује План интегритета институције на основу нацрта (модела) Плана интегритета који је
сачинила Агенција за спречавање корупције.
На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 01-031-18/2022-2 Председник
Дана: 31.01.2022. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019, 88/2019,
11/2021 – аутентично тумачење и 94/2021), члана 8. став 1. и 2. Упутства за израду и спровођење Плана
интегритета („Службени гласник РС”, бр. 145/20, 43/21 и 48/21) и члана 67. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј РС”, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 40. седници
одржаној дана 31.01.2022. године, доноси:

О Д Л У К У

Именује се Марија Павловић, распоређена на радном месту административни послови у Одсеку за имовинско-
правне послове, за лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и
извештавањем о спровођењу Плана интегритета.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Одредбом члана 97. став 2. Закона о спречавању корупције прописано је да је обвезник доношења Плана
интегритета дужан да одреди лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем,
спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета.
Одредбама члана 8. став 1. и 2. Упутства за израду и спровођење Плана интегритета прописано је да у фази
припреме руководилац институције доноси одлуку којом ће одредити лице које ће обављати послове
координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу Плана интегритета. Као и да
одлуку о одређивању координатора институција поставља у електронску апликацију на начин описан у
Приручнику за израду и спровођење Плана интегритета и тај дан се сматра даном достављања одлуке
Агенцији.
Обавезе координатора наведене су у Упутству, Техничком упутству и Приручнику за израду и спровођење
Плана интегритета.
На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 01-031-18/2022-1 Председник
Дана: 31.01.2022. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

3. 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
40. седници одржаној 31.01.2022. године, донело је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗНОСУ И БРОЈУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

I
Овим Решењем врши се измена Решења о износу и броју општинских стипендија студентима са територије
општине Нови Бечеј за школску 2021/2022. годину (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 33/2021) у
даљем тексту: Решење.

II
Тачка I Решења се мења на тај начин што се укупан број општинских стипендија „55“ брише и уписује број
„56“ и број „50“ стипендија према конкурсу за доделу стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј
за школску 2021/2022. годину, се брише и уписује се број „51“, те сада тачка I Решења гласи:
„За школску 2021/2022. годину, из буџета општине Нови Бечеј, доделиће се укупно 56 општинских стипендија
у износу од 8.000,00 динара месечно, и то према конкурсу за доделу стипендија студентима са територије
општине Нови Бечеј за школску 2021/2022. годину 51 стипендија, док се за студенте из осетљивих друштвених
категорија, опредељује 5 стипендија“.

III
У свему осталом Решење остаје непромењено.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 01-67-1/2022 Председник
Дана: 31.01.2022. године Општинског већа
Нови Бечеј Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 130. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 10/2016) и члана 67. став 1. тачка 21. Статута
општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј,
на 40. седници одржаној дана 31.01.2022. године донело је

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду Комисије за школски спорт за 2021. годину

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Комисије за школски спорт за 2021. годину.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 01-61-5/2022 Председник
Дана: 31.01.2022. године Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 63. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 6/2019), по захтеву предшколске установе ''Пава Сударски'', Нови Бечеј, број 18/22 од
14.01.2022. године, председник општине Нови Бечеј доноси
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31. јануар 2022. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 1 12

Р Е Ш Е Њ Е

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и допунама правилника о систематизацији радних
места предшколске установе ''Пава Сударски'' Нови Бечеј број 16/22 од 13.01.2022. године.

Предшколска установа ''Пава Сударски'' на дан 26.01.2022. године има обезбеђену масу плата у
Буџету Општине Нови Бечеј за укупно 71 запослено лице према табеларном приказу који носи назив:
''признат максималан број запослених на неодређено време''.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-110-1/2022 Председник
Дана: 26.01.2022. године Општине Нови Бечеј
Нови Бечеј Саша Максимовић

САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО

Назив акта Доносилац Бр.
сл.л.

Стр.

1. Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити
општинских путева, улица и некатегорисаних путева за 2022. годину

Општинско веће 1 1

ПОСЕБАН ДЕО
Назив акта Доносилац Бр.

сл.л.
Стр.

1. Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета Општинско веће 1 9
2. Одлука о именовању координатора активности везаних за израду

Плана интегритета
Општинско веће 1 10

3. Решење о измени Решења о износу и броју општинских стипендија
студентима са територије општине Нови Бечеј за школску 2021/2022.
годину

Општинско веће 1 10

4. Решење о усвајању Извештаја о раду Комисије за школски спорт за
2021. годину

Општинско веће 1 11

5. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
Правилника о систематизацији радних места ПУ „Пава
Сударски“ Нови Бечеј

Председник
општине

1 11

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


