
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 23                                             Нови Бечеј 18.07.2022. године                                        година LVI 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 33. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 

95/2018, 91/2019 и 149/2020) и члана 40. став 1. тачка  47. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 19. седници одржаној дана 18.07.2022. 

године донела је 

ОДЛУКУ 
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОД КАПИТАЛНОГ 

ЗНАЧАЈА  - ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА – СПА ЦЕНТРА У НОВОМ БЕЧЕЈУ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се дугорочно задуживање ради финансирања капиталног инвестиционог расхода, 
изградња објекта од капиталног значаја за општину - изградња затвореног базена – СПА центра у Новом 

Бечеју, предвиђено Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину. 
 

Члан 2. 

Средства за изградњу објекта од капиталног значаја за општину - затвореног базена – СПА центра у општини 
Нови Бечеј која су предмет ове Одлуке, у износу до 304.000.000,00 динара обезбедиће се путем кредита од 

пословне банке. 
 

Члан 3. 
Одобрава се јавно задуживање општине Нови Бечеј ради финансирања капиталног инвестиционог расхода – 

изградња објекта од капиталног значаја за општину - изградња затвореног базена – СПА центра у Новом 

Бечеју на период до 5 (пет) година у износу до 304.000.000,00 динара, увећано за трошкове кредита. 
 

Члан 4. 
Овлашћује се председник општине Нови Бечеј да у име и за рачун општине потпише уговор о кредиту са 

изабраном пословном банком. 

 
Члан 5. 

Отплата главнице кредита, камате и гаранције банке вршиће се из средстава буџета општине Нови Бечеј из 
Програма 14 – Развој спорта и омладине, пројекат 1301-5005 - Изградња базена, позиција 140/1 – отплата 

камате и 140/2  - отплата главнице. 

 
Члан 6. 

Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача коме ће се поверити посао изградње затвореног 
базена – СПА центра у Новом Бечеју уз прикупљање свих потребних техничких података, спровешће група за 

јавне набавке Одељења за финансије и привреду Општинске управе општине Нови Бечеј. 
 

Члан 7. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се председник општине – као извршни орган општине и наредбодавац за 
извршење буџета. 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности за предметно задуживање од стране Министарства 

финансија Републике Србије и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 02- 35-43/2022                     Председник 

Датум: 18.07.2022. године                   Скупштине општине 
   Н о в и  Б е ч е ј                    Милован Баштованов с.р. 
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2. На снову Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

38/2021, 15/2022, 22/2022), Плана развоја општине Нови Бечеј за период 2022 -2032. године (,,Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 38/2021), у складу са чланом 33. -36. Закона о јавном дугу и чланoм 40. став 1. 

тачка 4. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине 
Нови Бечеј на 19. седници одржаној дана 18.07.2022 године, донела је 

 

О Д Л У К А 
О КАПИТАЛНОМ  ПРОЈЕКТУ   

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2022. – 2026. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује за објекат од капиталног значаја за општину Нови Бечеј – изградња затвореног 
базена – Спа центра у Новом Бечеју, као објекат од великог значаја за развој туризма у општини Нови Бечеј, 

која грана представља један од стубова стратершког привредног развоја у складу са Планом развоја Општине 
Нови Бечеј за период 2022.-2032. године. 

 

Члан 2. 
Утврђује се начин финансирања објекта од капиталног значаја - изградња затвореног базена – Спа центра у 

Новом Бечеју на следећи начин:  
 

због специфичности и величине објекта, финансирање ће се вршити од других нивоа власти и из кредитног 
задуживања. Укупна вредност инвестиције износи 553.888.598,51 динара.  

 

Члан 3. 
Потребна финансијска средства у 2022. години за изградњу објекта из члана 1.ове одлуке износе  

173.000.000,00 динара, док ће остатак средтава бити финансиран из кредита у периоду 2023. – 2026. године. 
Повлачење средстава из кредита ће се вршити према изведеним радовима, односно према достављеним 

ситуацијама за изведене радове. 

 
Члан 4. 

Реализацију свих послова око спровоћења ове Одлуке вршиће Одељење за финансије и привреду и Одељење 

за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне 

средине Општинске управе Нови Бечеј. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                       
Број: II  02-35-42/2022                          Председник 
Датум: 18.07.2022. године           Скупштине општине 

   Н о в и  Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 

 
3. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 

64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013-Одлука УС,50/2013 - Одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021)  и члана  40.  став  1. тачка  5.  Статута  

општине  Нови Бечеј  („Службени  лист  општине  Нови  Бечеј”,  број 6/2019),  Скупштина  општине  Нови  

Бечеј,  на  19. седници  одржаној  дана  18.07.2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Усваја се Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј, која се налази у прилогу ове 
Одлуке и чини њен саставни део. 
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Члан 2. 
Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-350-10/2022                                                                     Председник 
Дана: 18.07.2022. године                                                                   Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                            Милован Баштованов с.р. 
 

4. На основу члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим  водама („Службени гласник РС”, број 

73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - др. закон, 92/2016, 104/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закон, 41/2018, 
95/2018 - др. закон, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Нови 

Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 19. седници 
одржаној дана 18.07.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКЕ  О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Члан 1. 

У Одлуци о коришћењу делова обале и воденог простора на територији општине Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј”, број  15/2017), у члану 1. став 2. додаје се: 

„ПП „Стара Тиса” код Бисерног острва- сложени меандар представља најдужи регулисани меандар реке Тисе 

у Војводини, дуг 23.706м.”  и члан 1.став2. гласи:  

Територија Општине Нови Бечеј обухвата леву обалу реке Тисе од км 51,50 до км 101,50, десну обалу реке 

Тисе од км 56,60 до км 61,50, десну обалу реке Тисе од км 77,50 до км 80,60, Магистрални канал ДТД од км 

131,50 до км 147,26 и Кикиндски канал ДТД десна обала од км 0,00 до 23,50 и лева обала од км 0,00 до км 

17,00; ПП „Стара Тиса” код Бисерног острва- сложени меандар представља најдужи регулисани меандар реке 

Тисе у Војводини, дуг 23.706м. 

Члан 2. 

У члану 7. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији општине Нови Бечеј иза става 

10. додају се ставови 11.и 12. који гласе: 

„На простору ПП „Стара Тиса” код Бисерног острва у режиму заштите II степена ограничава се изградња 

молова ван викенд зона на оне за научно- истраживачке сврхе, док се у режиму заштите III степена 

ограничава  изградња типских плутајућих објеката на оне од природних материјала величине до 16м² и то на 

само један плутајући објекат- понтон по појединачној катастарској парцели.” и члан 7. став 1. гласи: 

За постављање плутајућих објеката одређује се део леве обале Тисе водени простор од 65,300 км до км 

65,650; од км 65,900 до км 66,150 и км 66,550 до км 68,000. На простору ПП „Стара Тиса” код Бисерног острва 

у режиму заштите II степена ограничава се изградња молова ван викенд зона на оне за научно- истраживачке 

сврхе, док се у режиму заштите III степена ограничава  изградња типских плутајућих објеката на оне од 

природних материјала величине до 16м² и то на само један плутајући објекат- понтон по појединачној 

катастарској парцели. 

 

Члан 3. 

У свему осталом Одлука о коришћењу делова обале и воденог простора на територији општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј”, број  15/2017) остаје непромењена. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј” 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-325-1/2022          Председник 

Датум: 18.07.2022. године         Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј           Милован Баштованов с.р. 

5. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 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. Одлуке о прибављању 
и располагању стварима у јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, 

број 9/2016), и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 

број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 19. седници одржаној 18.07.2022. године, донела 
 

ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – ОБЈЕКАТ  У КУМАНУ 

(КАТ.ПАРЦЕЛА БРОЈ 2543 К.О. КУМАНЕ)  ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин отуђења из јавне својине Општине Нови Бечеј 
непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј која се налази у Куману, ул. Змај Јовина 12, на 

катастарској парцели број 2543 К.О. Кумане, на периферији села, уписане у лист непокретности 396 К.О. 
Кумане: 

 Стамбена зграда – објекат бр.1, површине 62 м2, 

 Помоћни објекат – објекат бр. 2, површине 6м2 и 

 Земљиште уз објекат, површине6а 500 м2. 

Све укупне површине 856 м2, на градском грађевинском земљишту. 

Непокретност из става 1. ове тачке отуђује се из јавне својине општине у поступку јавног надметања у складу 

са Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2016). 

 
Члан 2. 

Некретнина из члана 1. ове Одлуке је у веома лошем стању и према мишљењу из Извештаја о процени 

вредности непокретности судског вештака за област грађевинарство Александра Панића дипл.инж.грађ. из 
Бечеја од 01.06.2022. године, објекат није за становање - у фази урушавања је.  

Приступ непокретности на катастарској парцели број 2543 К.О. Кумане је земљани из улице Змај Јовине, 
парцела није ограђена, зарасла је у коров и растиње, не користи се. Предметна парцела се налази у 

грађевинском подручју, у близини се налазе прикључци за воду и струју, прикључак за струју на парцели 

неактиван, те се сматра да исти не постоји, док је непознато да ли на истој има прикључак за воду. Објекат 
није редовно одржаван током експлоатације, није саниран, конструктивна носивост свих гл.носећих 

елемената, због стања објекта је изузетно смањена, као и статичка стабилност објекта, што за последицу има 
појаву деформација и оштећења па није за употребу, без предходног извршења радова на санацији објекта. 

Због материјала од којег је објекат изграђен (набој, опека у мањем делу...) и због стања у којем се налази, 
потребна средства за санацију далеко би премашила тржишну вредност самог објекта. 

 

Члан 3. 
Почетну вредност непокретности утврдиће Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне 

својине Општине Нови Бечеј на основу података прибављених од локалне пореске администрације, те 
узимајући у обзир тржишну вредност објекта као и остале околности од утицаја за формирање цене. 

 

Члан 4. 
Образује се Комисија од пет чланова, да спроведе поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине 

Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом, достави 
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Општинском већу, ради утврђивања предлога решења о отуђењу непокретности које доноси Скупштина 

Општине Нови Бечеј. 
 

У Комисију се именују: 
 

1. Драган Раушки из Новог Милошева - председник 

2. Ивица Миланков из Новог Милошева - члан 
3. Тамара Попов из Бечеја – члан 

4. Валентина Влашкалин из Новог Бечеја - члан 
5. Емил Стеванов из Новог Бечеја - члан 

 

Члановима Комисије припада накнада за рад у складу са Одлуком о примањима изабраних, постављених и 
лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови Бечеј 

(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2015, 8/2017, 31/2019 и 23/2021). 
 

Члан 5. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и 
заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј. 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-46-27/2022        Председник 

Датум: 18.07.2022. године             Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј       Милован Баштованов с.р. 

 

6. На основу члана 40. став 1. тачка 36. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, 
број 6/2019) и 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), Скупштина Општине Нови Бечеј на 19. 
седници одржаној дана 18.07.2022. године, доноси 

 
ОДЛУКУ   

о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Нови Бечеј ради изградње, путем јавног надметања 
 

Члан 1. 
Овом одлуком, одређујu се парцелe грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј за које ће се  

расписати јавни оглас за отуђење ради изградње, путем јавног надметања, и то: 

 
1. Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради 

изградње, путем јавног надметања блоку 108а у Новом Бечеју уписаног у листу непокретности број 
14469 К.О. Нови Бечеј,   

 

 катастарска парцела број 24807 пoвршине  24а,  
 катастарска парцела број 24808 пoвршине  24а, 

 катастарска парцела број 24809 пoвршине  24а,  

 катастарска парцела број 24810 пoвршине  24а, 

 катастарска парцела број 24811 пoвршине  52а 91м2, 

 катастарска парцела број 24813 пoвршине  31а 57м2,  

 

Члан 2. 

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, 
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 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.  

 
Члан 3. 

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.  

Стручне и административне послове везане за отуђење предметног грађевинског земљишта за Комисију 
обавиће ЈП “ Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј. 

 

   Члан 4. 
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. 
 

Члан 5. 
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. 
 

 
 Члан 6. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство и 

заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-46-31/2022                           Председник 
Датум: 18.07.2022. године                 Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                Милован Баштованов с.р. 
 

7. На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 

36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 – 
др.закон) и члана 40. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 

6/2019), а по добијеној сагласности Министарства заштите животне средине број: 401-00-00960/2022-02 од 25. 
маја 2022. године, Скупштина општине Нови Бечеј је на 19. седници одржаној дана 18.07.2022. године донела  

 

ОДЛУКУ  

о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Нови Бечеј за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 

2022. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке чини Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Нови Бечеј за 2022. годину на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине.  

 

Члан 3. 

О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа Нови Бечеј, Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој и заштиту животне средине Општине Нови 

Бечеј, запослени на пословима заштите животне среднине  .  
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Ова одлука доставља се  Министарству заштите животне средине Републике Србије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Нови 

Бечеј''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-501-168/2022                   Председник 

Дана: 18.07.2022. године          Скупштине општине 

  Н О В И  Б Е Ч Е Ј                     Милован Баштованов с.р. 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 

- аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) и члана 40. став 1. тачка 72. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј”, број 6/2019) Скупштина општине Нови Бечеј на 19. седници, одржаној 

дана 18.07.2022. године, донела је:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању позитивног мишљења на вршење функције, односно обављање послова инструктора у 

Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године 

 

I 

Скупштина општине Нови Бечеј даје позитивно мишљење да Валентина Влашкалин из Новог Бечеја 

истовремено са функцијом секретара Скупштине општине Нови Бечеј обавља послове инструктора у Попису 

становништва, домаћинстава и станова 2022. године. 

  

II 

Мишљење се даје ради коплетирања документације и предаје исте Пописној комисији, те уколико именовани 

кандидат из тачке I  овог записника буде одабран исто ће се доставити Агенцији за спречавање корупције на 

давање сагласности за истовремено вршење обе функције, односно функције секретара Скупштине општине 

Нови Бечеј и послова инструктора у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године. 

 

Образложење  

Правни основ за доношење Закључка садржан је у члану 56. став 4. Закона о спречавању корупције ("Сл. 

гласник РС", бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) којим је прописано да 

јавни функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да више 

јавних функција врши истовремено дужан је да у року од осам дана од дана избора, постављења или 

именовања затражи сагласност Агенције и да уз захтев, јавни функционер доставља и прибављено позитивно 

мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. Чланом 40. став 1. тачка 72. 

Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да Скупштина 

општине обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.  

Валентина Влашкалин постављена је за секретара Скупштине општине Нови Бечеј Решењем Скупштине 

општине Нови Бечеј о постављењу секретара Скупштине општине Нови Бечеј, број: II 02-013-121/2020 од 

21.08.2020. године, а дана 01.07.2022. године поднела је Молбу за прибављање позитивног мишљења за 

обављање послова инструктора у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, у писменој 

форми Скупштини општине Нови Бечеј. 

Одбор за избор и именовања размотрио је Молбу за прибављање позитивног мишљења за обављање послова 

инструктора у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, поднету  од стране Валентине 

Влашкалин из Новог Бечеја, утврдио Предлог Закључка о давању позитивног мишљења на вршење функције, 

односно обављање послова инструктора у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године и исти  
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упутио Скупштини општине Нови Бечеј на разматрање и доношење. 

Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог закључка. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-020-38/2022        Председник 

Дана: 18.07.2022. године       Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј        Милован Баштованов с.р. 
 

 

САДРЖАЈ 

 

ОПШТИ ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Одлука о јавном задуживању општине Нови Бечеј за изградњу 
објекта од капиталног значаја – затвореног базена – СПА центра у 

Новом Бечеју 

Скупштина 
општине 

23 1 

2. Одлука о капиталном пројекту општине Нови Бечеј за 2022. – 2026. 

годину 
Скупштина 

општине 
23 2 

3. Одлука о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације 

насеља Нови Бечеј 
Скупштина 

општине 

23 2 

4. Одлука о допуни Одлуке о коришћењу делова обале и водног 

простора на територији општине Нови Бечеј 
Скупштина 

општине 

23 3 

5. Одлука о покретању поступка отуђења непокретности – објекта у 

Куману (кат.пар.број 2543 к.о. Кумане) из јавне својине општине 
Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

23 4 

6. Одлука о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј ради 
изградње, путем јавног надметања 

Скупштина 
општине 

23 5 

7. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину 
Скупштина 

општине 
23 6 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Закључак о давању позитивног мишљења на вршење функције, 

односно обављање послова инструктора у Попису становништва, 
домаћинстава и станова 2022. године 

Скупштина 

општине 
23 7 

 
 

 

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   


