
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 33                                         Нови Бечеј 22.11.2022. године                                      година LVI 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 6. став 5. до 7. и став 13., члана 6а став 4., члана 7а став 2.  и члана  38б  став  1.  
Закона  о порезима  на  имовину  ("Сл. гласник РС", брoj 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 - одлука СУС и 
"Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 
47/13,  68/14 -  др.  закон, 95/18,  99/18  - одлука УС,  86/19, 144/20 и 118/2021), члана 6. став 1. тачка 1. и 

члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", брoj 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - 
усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 - усклађени дин. изн., 
91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 
– др. закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн. и усклађени дин. изн., 99/2021 - 
усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон ) и  члана  40. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист  

општине Нови Бечеј”, број 6/2019 и 3/2021), Скупштина општина Нови Бечеј је на 21. седници одржаној 

дана 22.11.2022. године, донела  
 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 

Овом  одлуком  утврђују  се  просечне  цене  квадратног  метра  одговарајућих  непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2023. 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 2023. годину на 
територији општине Нови Бечеј по зонама износе: 
 

Р. б Непокретности 
ПРВА 

зона 

ДРУГА 

зона 

ТРЕЋА 

зона 

ЧЕТВРТА 

зона 

1. станова 52.151,12 37.475,84 29.027,12     - 

2. кућа за становање 36.315,73 23.566,23 19.019,16 13.605,06 

3. 

пословних зграда и других (надземних и 

подземних) грађевинских објеката који служе за 

обављање делатности 

     -          -       -      - 

4. гараже и помоћни објекти      - -     -     - 

5. грађевинског земљишта 1.249,12 -   -  - 

6. Пољопривредно земљиште 213,76 187,18   -         - 

7. Шумско земљиште   - - -        -  - - 

8. друго земљиште - - -        -  - - 
 

Вредност  другог  земљишта  (осим  експлоатационих  поља)  која  чини  основицу  пореза  на имовину  за 

2023. годину утврђује се применом просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони умањене за 40%. 

 
 

 
Члан 3. 



            Просечна цена м2 на основу којих је утврђена основица пореза на имовину за 2022. годину на права на 

непокретнстима код пореског обвезника који не води пословне књиге, у најопремљенијој зони по врстама 

непокретности је: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члан 4. 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј и на интернет страни  www.novibecej.rs. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа  на  снагу осмог дана  од  дана  објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“, а 

примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-436-73/2022                                                                           Председник 

Дана: 22.11.2022. године                                                                      Скупштине општине 

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

2. На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС", брoj 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - 

усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. 

закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн. 99/21 – усклађ. дин. изн. и 111/21 др. закон ), 
члана 11. и члана 38б  став 1. Закона о  порезима на  имовину („Сл. гласник РС", брoj 26/01, „Сл. лист СРЈ", 

бр. 42/02 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13, 68/14 – други  закон, 95/18, 99/18 - одлука УС,  86/19, 144/20 и 118/21) и  

члана  40. Статута   општине  Нови   Бечеј   („Сл. лист   општине  Нови   Бечеј”,  бр. 6/19 и 3/21), Скупштина 

општина Нови Бечеј је на 21. седници одржаној дана 22.11.2022.   године, донела 
  

ОДЛУКУ 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

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

 

 

Стопе пореза на имовину износе: 
Члан 2. 

Р. б Непокретности ПРВА 

зона 

1. станова 39.718,24 

2. кућа за становање 27.192,13 

3. пословних зграда и других (надземних и 

подземних) грађевинских објеката који служе за 

обављање делатности 

44.372,03 

4. гараже и помоћни објекти 12.048,19 

5. грађевинског земљишта 745,40 

6. Пољопривредно и шумско  земљиште 196,87 

7. друго земљиште - 

http://www.novibecej.rs/


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 

 

Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 0,4% 

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

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 порез из подтачке (2) + 1% на износ преко 25.000.000 

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

 

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 34/2021). 

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

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службенoм листу општине Нови Бечej“, а 

примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Броj:II 02-436-74/2022                                                         Председник 

Дана: 22.11.2022. године                                                        Скупштине општине 

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

 

3. На основу 15. став 1. тачка 15. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 

6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је  
 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПРИВРЕМЕНОМ ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  ЗА ЗАШТИТУ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И 

ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком се врше допуне Одлуке о привременом одређивању надлежног органа за заштиту 
имовинских права и интереса општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 12/2018 у 

даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 

У члану 3. Одлуке иза става 2. додају се став 3. и 4. који гласе: 
''Комисија ће вршити и послове утврђивање основа и висине свих накнада штете и утврђивање 

образложеног предлога вансудског поравнања председнику општине за мирно решавање ових предмета осим 
накнаде штете због уједа напуштених паса. 

Уколико је предлог Комисије да се оштећеном исплати надокнада штете у износу већем од 150.000,00 

динара, председник општине је дужан да прибави сагласност Општинског већа'' 
  

Члан 3. 
Иза члана 4. Одлуке додаје се члан 4.а, који гласи: 

''Општина Нови Бечеј ће за заступање пред надлежним судовима и другим државним органима 

ангажовати адвокате до именовања правобраниоца. 
 Овлашћује се председник општине да закључи уговоре са адвокатима ради заступања општине Нови 

Бечеј пред судом и другим државним органима до именовања правобраниоца.'' 
  

Члан 3. 
 У свему осталом основна Одлука остаје непромењена и наставља да се примењује. 

 

 
 

http://www.novibecej.rs/
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 

Број: II 02-020-48/2022             Председник  
Дана: 22.11.2022. године                   Скупштине општине  

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

 

4. На основу члана 41. став 2. и став 3. тачка 6. Закон  о туризму  („Сл. гласник РС“ бр. 17/2019), а у складу са 
Стратегијом развоја туризма општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 19/2010) и члан 15. став 

1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 6/2019)  Скупштина општине Нови 

Бечеј на 21. седници одржаној 22.11.2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1.  
Овом Одлуком се врше измена и допуна Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 12/2015 и и 23/2021) у даљем тексту: Одлука. 

 
Члан 2. 

У члану 3. ставу 1. Одлуке тачка 13. мења се на тај начин што се брише назив манифестације „Дани села Новог 
Милошева – фестивал штрудле“ и уписује „Сеоска слава Свети Илија“, те члан 3. став 1. гласи: 

 
(1) „Сталне манифестације од значаја за општину Нови Бечеј (у даљем тексту:  манифестације) су: 

1. Великогоспојински дани- Госпојина, 

2. Обзорја на Тиси, 
3. Тиса река љубави- кад Тиса цвета, 

4. Тиска академија акварела, 
5. Дани Теодора Павловића, 

6. Дани Лазе Телечког 

7. Фестивал Комедије 
8. Ноћ музеја („Котарка“ Ново Милошево,“Главашева кућа“ Нови Бечеј...) 

9. Залазак у свитање – музеј ,,Жеравица“ Ново Милошево 
10.  Ricsaj 

11. Дани села Кумана 
12. Дани села Бочара 

13. Сеоска слава Свети Илија  

14. Фестивал ждралова   
15. Фестивал Арача 

16. Ауто трке у оквиру такмичења „Super Driver CUP” - „Награда Новог Бечеја“ 
 

Члан 3.  

У члану 4. мења се:  
1. став 11. и то: назив манифестације „Дани села Новог Милошева – фестивал штрудле“ замењује називом 

„Сеоска слава Свети Илија“ и испред организатора манифестације „Месна заједница Ново Милошево“ 
уписује се „Општина Нови Бечеј и“ , те члан 4. став 11. сада гласи:  

„(11) Сеоска слава Свети Илија 

Сеоска слава Свети Илија организаују се поводом традиционалне сеоске славе  Светог Илије 2. август, која 
је у својој дугој историји била једна од највећих сеоских слава у Банату.  Организатор је Општина Нови 

Бечеј и Месна заједница Ново Милошево, траје у просеку 3 дана и за то време одржавају се музички 

концерти, спортски догађаји, такмичење у кувању рибље чорбе. Значајна пратећа манифестација је – 
фестивал штрудле.“ 

2. став 12. и испред организатора манифестације „Месна заједница Кумане“ уписује се „Општина Нови Бечеј 
и“ , те члан 4. став 12. сада гласи:  
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„(12)  Дани села Кумана 

Дани села Кумана је сеоска слава  која се организује 01. јуна као сећање на дан устанка 1941.г. 
Организатор је Општина Нови Бечеј и Месна заједница Кумане, траје 2 дана има свечани карактер са 

културним садржајима а представља прилику за окупљање Куманчана и њихових потомака који не живе 
више у селу.“ 

3. став 13. и то: време одржавања манифестације „26. јула поводом црквене славе православне цркве у 

Бочару, Светог архангела Гаврила“ брише се и уписује се „последњег викенда у мају месецу“ и испред 
организатора манифестације „Месна заједница Бочар“ уписује се „Општина Нови Бечеј и“, те члан 4. став 

13. сада гласи:  
„(13) Дани села Бочара 

Дани села Бочара одржавају се последњег викенда у мају месецу, траје два дана а организатор је Општина 

Нови Бечеј и Месна заједница Бочар. Манифестација има свечани карактер са културним садржајима а 
представља прилику за окупљање Бочараца и њихових потомака који не живе више у селу.“ 

 
Члан 4.  

У члану 8. Одлуке иза става 6. додају се став 7. који гласи: 

„Председник општине Нови Бечеј након спроведених манифестација, а на основу извештаја о реализацији сваке 
појединачне манифестације и предлога вођа стручних тимова, председника организационог одбора манифестација, 

координатора тимова и начелника општинске управе донеси посебна решења којим ће, на основу поднетих 
извештаја уважавајући показану одговорност у раду, радни допринос и појединачно радно ангажовања чланова 

организационог одбора, стручних тимова, радних група, ангажованих лица из Општинске управе Нови Бечеј и 
других ангажованих лица одредити варијабилне новчане износе накнаде за наведена лица.“. 

 

Члан 5. 
У свему осталом основна Одлука остаје непромењена и наставља да се примењује. 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 

Број: II 02-653-16/2022             Председник  
Дана: 22.11.2022. 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, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 3. 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. и члана 8.  Одлуке о прибављању и располагању стварима 
у јавној својини општине општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 9/2016), члан 4. и  

члана 5. Одлуке о покретању поступка за отуђења непокретности – објекта у Куману (кат.парцела број 2543 
К.О. Кумане) из јавне својине општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2022) и 

члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), 

Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Нови Бечеј непокретности 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 грађевинском земљишту. 

Предметне непокретности се отуђују купцу Стевици Радишићу из Кумана, као једином понуђачу у поступлу 

јавног надметања по расписаном јавном огласу. 
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Поступку јавног надметања спровела је надлежна Комисија и записник са предлогом доставила Одељењу за 

урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне 
средине, Одсеку за имовинско - правне послове. 

 
Члан 2. 

Предметна непокретност се отуђује из јавне својине Општине Нови Бечеј за купопродајну цену од 246.750,00 

динара. 
Купопродајну цену из претходног става купац ће исплатити на рачун Општине Нови Бечеј у целости одједном, 

у року од осам дана од дана пријема Решења о отуђењу непокретности из јавне својине. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се председник општине да у име Општине Нови Бечеј закључи Уговор о купопродаји са купцем 
Радишић Стевицом из Кумана након исплате, купопродајне цене из члана 2. став 1. овог Решења. 

 
Члан 4. 

О спровођењу Уговора из члан 3. овог решења стараће се Општинска управа Општине Нови Бечеј – Одељење 

за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне 
средине, Одсек за имовинско - правне послове. 

 
Члан 5. 

Ово Решење je коначно и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови 
Бечеј”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-46-37/2022                                                                           Председник 
Дана: 22.11.2022. године                                                                      Скупштине општине 

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

 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
1. На  основу  члана 18. став 1. и  члан 19. став 1. тачка 3.   Закона о јавној  својини („Сл. гласник РС“ бр.  

72/11, 88/13, 105/14, 108/16, 113/17, 95/2018 и 153/2020),  члана 4. став 1. Закона о комуналним  

делатностима („Сл. гласник РС“ бр.  88/11, 104/16 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), члана 40 став 1. тачка 37.  Статута општине Нови Бечеј Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 22.11.2022. године донела је  

 
О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ  НА  КОРИШЋЕЊЕ  БЕЗ  НАКНАДЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕЧЕЈ  ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  
„КОМУНАЛАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком даје се, без накнаде, Јавном предузећу ''Комуналац'' Нови Бечеј, чији је оснивач општина Нови 

Бечеј (у даљем тексту ЈП '“Комуналац'' Нови Бечеј) на коришћење покретна ствар аутоприколица LIGHT 20S у 
јавној својини општине Нови Бечеј, у циљу обављања делатности пружања комуналних услуга од значаја за 

остварење животних потреба физичких и правних лица, односно делатности од општег интереса.  
Аутоприколица LIGHT 20S марка: KNEŽEV TRAILERS, година производње 2022., тип: MD, број оквира: 

T3KD02075NB000155, маса празног возила: 118Кг, дозвољена носивост: 632 Кг, боја сива, Број осовина: 1, број 
уверења: RS10VU0028/01. 

             

Члан 2. 
ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј преузима на коришћење наведену покретну ствар из члана 1. ове одлуке са 

обавезом да исту користи у складу са природом и наменом ствари, пажњом доброг домаћина, да истим 
управља у складу са чл. 24. Закона о јавној својини, односно да исту одржава, обнавља, унапређује и 

региструје, у свему сагласно важећим законским прописима за ову врсту покретних ствари и другим важећим 

актима Општине Нови Бечеј.  
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Члан 3. 

ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј нема право располагања, отуђења, стављања заложног или ког другог стварног 
права на предметној покретној ствари.  

 
Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине Нови Бечеј да о давању на коришћење покретне ствари из члана 1. ове 

Одлуке закључи уговор са ЈП 'Комуналац'' Нови Бечеј, којим ће се ближе прецизирати услови коришћења 
предметне покретности као и све обавезе корисника које произилазе из коришћења истог.  

По закључивању уговора извршиће се записничка примопредаја покретне ствари ближе описане у члану. 1.ове 
одлуке, између општине и ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј.  

За спровођење ове Одлуке задужено је  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, 

грађевинарство, локално економски развој и заштиту животне средине, Служба за  имовинско-правне послове  
Општинe Нови Бечеј. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. Листу општине Нови Бечеј “.  

 
              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-46-34/2022           Председник 

Дана: 22.112022. године                   Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                    Милован Баштованов с.р. 

 

2. На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 
21. седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И 

ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
НОВИ БЕЧЕЈ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским 

објектима на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2017 – пречишћен 
текст), у даљем тексту: Одлука. 

 
Члан 2. 

Члан 4. став 3. Одлуке мења се на тај начин што се бришу речи „насељеног места“ и додаје реч „општине“ 

испред речи Нови Бечеј и иза речи „раде“ додају речи „и изводе музички програм“, те  члан 4. став 3. Одлуке 
сада гласи: 

 
„Угоститељски, трговински и занатски објекти из става 1. овог члана на територији општине Нови Бечеј за 

време одржавања манифестација које организује локална самоуправа могу да раде и изводе музички програм 

сваког дана док манифестација траје почев од 06,00 часова до 04,00 часова наредног дана.“. 

 

Члан 3. 
Члан 6. став 1. Одлуке мења се на тај начин што се бришу речи „надлежног  за  привреду“ иза речи Општинске 

управе и додаје „Нови Бечеј“ испред речи Нови Бечеј и иза речи „на“ бришу се речи „утврђено време“ и додају 

речи „продужење утврђеног радног времена и времена“, те  члан 6. став 1. Одлуке сада гласи: 
 

„Предузеће,  друго  правно  лице,  односно  предузетник,  дужни  су  да  затраже сагласност  од  органа  
Општинске  управе  Нови Бечеј, на продужење утврђеног радног времена и времена извођења музичког 

програма из претходног члана ове Одлуке.”. 

 
Члан 4.  

У свему осталом Одлука остаје неизмењена. 
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Члан 5. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-352-28/2022                                                                               Председник 

Дана: 22.11.2022. године                                                                            Скупштине општине  
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                     Милован Баштованов с.р. 

 

3. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласни РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. 
седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Предшколске установе „Пава 

Сударски“ Нови Бечеј 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови 

Бечеј, коју је донео Управни одбор установе, на седници одржаној дана 14.10.2022. године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу Општине Нови Бечеј. 

 
СКУПШТИНА ОПШТНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-010-18/2022         Председник 
Дана: 22.11.2022. године        Скупштине општине 

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

4. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији Програма васпитно-образовног рада  
Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину 

 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи извештај о реализацији програма васпитно-образовног рада  

Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за период  од 01.09.2021. до 31.08.2022. године, који је 
усвојио Управни одбор Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј, на седници одржаној дана 

15.09.2022. гoдине. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-60-2/2022         Председник 
Дана: 22.11.2022. године       Скупштине општине 

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

5. На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 22.11.2022. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Годишњи план васпитно-образовног рада 
 Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј за радну 2022/2023. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план васпитно-образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ 

Нови Бечеј за радну 2022/2023. годину, који је усвојио Управни одбор установе, на седници одржаној дана 
15.09.2022. гoдине. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-60-3/2022               Председник 
Дана: 22.11.2022. године        Скупштине општине 

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

6. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и 
члана 34. Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
31/2020, 20/2021 и 34/2021), начелник Општинске управе Нови Бечеј, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И 

УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О 
СМРТИ 

 
I 

ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти и то: 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. Др Средоје Станаћев 
2. Др Дејан Величковић 
3. Др Мирјана Миљевић 
4. Др Милица Мишић 
5. Др Микица Станковић 
6. Др Светлана Николић 
7. Др Данијела Милованов 
8. Др Милана Кнежевић 
9. Др Саша Станулов 
10. Др Вања Мартиновић 
11. Др Горан Гњато 
12. Др Иван Петровић 
13. Др Милана Маљах 
14. Др Славица Стојић 
15. Др Јасмина Исаков 
16. Др Драгана Дујин Пецарски 
 

II 
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих 
изван здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј. 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 



22. новембар 2022. год.           Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 33        10 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-
55-8/2022 од 08. августа 2022. године. 

 
V 

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

Број: IV 03-55-7/2022              Начелник 
Дана: 16.11.2022. године        Општинске управе 

Н о в и   Б е ч е ј         Тамара Попов с.р. 

САДРЖАЈ 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Одлука о утврђивању просечних  цена  квадратног  метра  
одговарајућих  непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2023. годину на територији општине Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

33 1 

2. Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј Скупштина 
општине 

33 2 

3. Одлука о допуни Одлуке о привременом одређивању надлежног 

органа за заштиту имовинских права и интереса општине Нови Бечеј 
Скупштина 

општине 
33 3 

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о сталним манифестацијама 

од значаја за општину Нови Бечеј 
Скупштина 

општине 

33 4 

5. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Нови 

Бечеј 
Скупштина 

општине 
33 5 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 Назив акта Доносилац Бр. 
сл.л. 

Стр. 

1. Одлука о давању на коришћење без накнаде покретне ствари у јавној 

својини Општине Нови Бечеј Јавном предузећу „Комуналац“ Нови 
Бечеј 

Скупштина 
општине 

33 6 

2. Одлука изменама и допунама Одлуке о радном времену у 

угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији 
општине Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

33 7 

3. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 
Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

33 8 

4. Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о реализацији 
Програма васпитно-образовног рада  Предшколске установе „Пава 

Сударски“ Нови Бечеј за радну 2021/2022. годину 

Скупштина 
општине 

33 8 

5. Решење о давању сагласности на Годишњи план васпитно-
образовног рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј 

за радну 2022/2023. годину 

Скупштина 
општине 

33 8 

6. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

Начелник  
Општинске 

управе 

33 9 

 

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   


