
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 13                                              Нови Бечеј 23.05.2022. године                                        година LVI 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019) 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 49. седници одржаној дана 23.05.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова 

у ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј 
 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈП 
„Комуналац“ Нови Бечеј број: 01-278/1, кујe је донео директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, дана 16.05.2022. 

године. 
 

II 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  
Број: III 02-110-13/2022        Председник 

Дана: 23.05.2022. године                   Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј                    Саша Максимовић с.р. 
 

2. На основу члана 6. став 3. и члана 8. став 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину 
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015 и 23/2021) и члана 67. Статута Општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 49. седници 

одржаној дана 23.05.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм манифестације 

30. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ 
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм манифестације 30. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“.  
 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у укупном износу од 470.000,00 динара за реализацију трошкова манифестације 
30. „Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ којe је усвојио Организациони одбор манифестације.  

 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Број: III 02-644-1/2022                 Председник 

Дана: 23.05.2022. године                 Општинског већа 
   Н о в и   Б е ч е ј                  Саша Максимовић с.р. 

 
3. На основу члана 13. Став 4. Закона о здравственој заштити  („Сл. гласник РС“, број 25/2019), члана 67. став 

1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 6/2019) и Одлуке о 

обавезном инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда у општини Нови Бечеј ("Службени лист 
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општине Нови Бечеј", број 16/2017) Општинско веће општине Нови Бечеј на 49. седници, одржаној дана 

23.05.2022. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ финансијска средства Дому здравља Нови Бечеј у укупном износу од  340.000,00 

динара са урачунатим ПДВ-ом, по Молби Дома здравља Нови Бечеј, упућеној председнику Општине 
Нови Бечеј, за потребе репарације кардиолошке сонде за модел ултразвучног апарата „Medison 

SonoAce R7“ и транспортне трошкове.  
 

2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се ради спровођења здравствене заштите од интереса за грађане 

општине Нови Бечеј, којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу 
здравствене заштите на њеној територији у здравственим установама у јавној својини, а који су виши 

од норматива, односно стандарда прописаних законом и прописима донетим за спровођење закона у 
погледу простора и опреме, којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите. 

  

3. Налаже се Одељењу за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј спровођење овог 
закључка, као и исплата у сарадњи и уз договор са Домом здраваља Нови Бечеј.  

 
4. Средства за реализацију посла из тачке 1. обезбеђена су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 

2022. годуну („Службени лист Општине Нови Бечеј“ бр. 38/2021): Раздео 4, глава 4.01 – Општинска 
управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 760 – Здравство не квалификовано на 

другом месту, Програмска активност 1801 - 0003 – Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље, Позиција 128, економска класификација 464111 – Трансфери здравственим 
организацијама.  

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ     
        

Број: III 02-5-4/2022                 Председник 
Дана: 23.05.2022.године            Општинског већа  

    Н о в и  Б е ч е ј                        Саша Максимовић с.р. 
 

4. На основу члана 5. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији Општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2011), и члана 67. став 1. Статута Општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће на својој 49. седници одржаној дана 

23.05.2022. године, доноси  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Месна заједница Нови Бечеј, као део локалне самоуправе, да у периоду од 01. јуна до 30. 

октобра 2022. године, на простору за марину, који је одређен за привез чамаца и обухвата леву обалу реке 
Тисе од 65,300 км до км 65,650;  од км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000 - за пловила од км 

65,900 до км 66,150 – односно од привеза број 046 до купалишта (манастир) и за плутајуће објекте од км 

66,150 до км 66,280, - односно од рампе за спуштање чамаца до привезишта број 054 организује: 
 

a) Службу за прихват и привез пловила током 24 сата; 
б) Одржавање приобаља: сечење траве и осталог растиња, чишћење самог приобаља, одношење     и 

депоновање смећа на месту зато предвиђеном, одржавање инфраструктуре на купалишту и увођење видео 
надзора; 

      в) Предузимање редовних и ванредних активности уколико дође до изливања реке Тисе у смислу    

      чишћења муља и наноса које иста учини приликом изливања. 
 

2. Месна заједница ће за наведене послове наплати накнаду од свих лица која у том периоду користе 
приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка за привез својих пловила и то према простор у који 

заузимају, а који се утврђује према броју алки за привезиште, као и од лица која купалиште користе за 

друге активности. 
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3. Износ који ће се од лица из претходне тачке наплатити представља накнаду за коришћење марине у 

складу с овим Закључком. 
 

4. Одређује се висина накнаде за коришћење приобаља у 2022. години: 
За чамац који заузима једну алку за привезиште 6.000,00 динара,  

За чамац који је привезан уз сплав 6.000,00 динара, 

За сплав који заузима 3 алке за привезиште 12.000,00 динара, 

За сплав који заузима више од 3 алке за привезиште 6.000,00 динара за сваку наредну алку. 
 

5. Обавезује се Месна заједница Нови Бечеј да донесе решења којима ће појединачно утврдити износ 
накнаде и иста доставити лицима која користе приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка. 

 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-352-18/2022                  Председник 

Дана: 23.05.2022. године        Општинског већа 
Н о в и  Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 

САДРЖАЈ 

 
ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника 
о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ 
Нови Бечеј  

Општинско веће 13 1 

2. Решење о давању сагласности на Програм манифестације 30. 

„Обзорја на Тиси - Дани Јосифа Маринковића“ 

Општинско веће 13 1 

3. Закључак о одобравању финансијских средстава Дому здравља Нови 

Бечеј за потребе репарације кардиолошке сонде 

Општинско веће 13 1 

4. Закључак о поверавању послова одржавања приобаља на Тиси 

Месној заједници Нови Бечеј 

Општинско веће 13 2 

 
 

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 и послове извршних органа, 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   


