
 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 10           Нови Бечеј 29.04.2015. године                          година   XLIX 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. На основу члана 20. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007) и члана  56. а у вези са чланом 15. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће 
општине Нови Бечеј на 55. седници одржаној 29.04.2015.г. донело је  

 

О Д Л У К У 
 

1. Општина Нови Бечеј приступа реализацији пројекта Реконструкција капеле Станковић 
на православном гробљу у Новом Бечеју у складу са Одлуком о утврђивању капеле 

Станковић на православном гробљу у Новом Бечеју за споменик културе ("Службени 

гласник РС", бр. 108/2005). 
 

2. Средства за радове из тачке 1. Ове Одлуке обезбеђују се: 
• Из буџета општине Нови Бечеј;  

• Из средстава месног самодоприноса месне заједнице Нови Бечеј; 

• Прилога, донација, поклона и помоћи; 

• Средстава остварених на конкурсима за програме и пројекте и 

• Других средстава у складу са Законом. 

 

3. Овлашћује се Одсек за финансије и привреду, Општинске управе Нови Бечеј, да за потребе 
спровођења ове Одлуке, отвори наменски подрачун у оквиру рачуна Општинске управе. 

 

4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: III 02-400-28/2015       ПРЕДСЕДНИК 

Дана:29.04.2015.године                                                                     Општинског већа  

Нови Бечеј                                                                                               Саша  Шућуровић с.р 

 

2. На основу Закључка општинског Већа број III 02-332-9/2015 од 15.04.2015. године и члана  56. 

став 1 тачка 12. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 3/2014-

пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 55. седници одржаној 

29.04.2015. године донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на висину накнаде 

за коришћење приобаља на реци Тиси у Новом Бечеју за сезону 2015. године 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на висину накнаде за коришћење приобаља на реци Тиси у Новом Бечеју за 

сезону 2015. године коју је утврдио Савет Месне заједнице Нови Бечеј на седници 23.04.2015. 

године и то: 
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1. висина накнаде за чување чамца за сезону износи 3000,00 динара,  

2. висина накнаде за чување чамца који је привезан уз сплав за сезону износи 3000,00 

динара, 

3. висина накнаде за чување сплава за сезону износи 8000,00 динара, 

4. висина накнаде за чување сплава који заузима више од 4 алке тј. више од 4 места за 
привезиште за сезону износи 3000,00 динара по месту. 

 

Сезона траје од 01.05.2015. до 30.09.2015. године. 
 

II 

Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-400-32/2014                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                        
Дана: 29.04.2015. године                                                                              општинског већа 

Нови Бечеј                                                                                                   Саша Шућуровић с.р. 

3. На основу члана 119. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011 и 99/2011 и 

др. закон) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 55. седници, дана 

29.04.2015. године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању радне групе за израду Програма развоја спорта у општини Нови Бечеј 

 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ радна група за израду Програма развоја спорта у општини Нови Бечеј. Циљ израде 

Програма је: 

• побољшање искоришћења ресурса; 

• помоћ да општина постане катализатор промена у области спорта; 

• обезбеђење основе за грађење локалног партнерства, чиме ће се осигурати већа 

транспарентност, одговорност и посвећеност развоју спорта у општини; 
• повећање могућности за привлачење инвестиција и унапређење људских ресурса у области 

спорта; 

• интегрисаност локалног спорта у правце развоја спорта дефинисане Националном 

стратегијом развоја. 
 

II 

Задатак радне групе је да изради Програм:  
• базиран на јасном разумевању актуелне ситуације у општини и потреби за развојем спорта; 

• релевантан и јасно дефинисан; 

• да укључи људе и организације у области спорта – тј. базиран на стварном партнерству; 

• логички доследан и конзистентан; 

• изводљив и реалан; 

• да изврши стваран утицај на развој спорта у општини; 

• да буде довољно флексибилан; 

• довољно широк да обухвати главна питања развоја спорта; 

• програм који се односи не само на локалну власт и управу него и на учеснике у систему 

спорта; 

• аутентичан и да одражава локално стање и локалне идеје о развоју спорта; 

• разумљив за грађане и учеснике у систему спорта у јединици локалне самоуправе. 
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III 
У радну групу именују се: 

 
1. За председника -  Игор Балмазовић - из Новог Бечеја 

2. За заменика председника – Јована Вокић- из Новог Бечеја 

3. За чланове: 
• Синиша Тајков- из Новог Бечеја 

• Сузана Воркапић - из Новог Бечеја 

• Јован Станчић - из Новог Бечеја 

 

IV 

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                                                                       

Број: III 02-020-30/2015                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.04.2015. године                                                                                Општинског већа 

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

4. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 

3/2014 – пречишћен текст и 11/2014) у складу са одредбама Уговора о спровођењу поступка 

провере локалних самоуправа са повољним пословним окружењем – BFC SEE бр. 565/2014 од 

4.7.2014. године, Општинско веће општине Нови Бечеј на 55. седници одржаној дана 29.04.2015. 

године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању радне групе за спровођење  Регионалног програма цертификације  

општине Нови Бечеј као општине са повољним пословним окружењем  
у југоисточној Европи – BFC SEE 

 

I 
Образује се радна група за израду и припрему неопходних докумената  и спровођење процеса  

Регионалног програма цертификације градова/општина са повољним пословним окружењем у 

југоисточној Европи – BFC SEE у саставу: 

 

1.    Саша Шућуровић – председник, председник општине Нови Бечеј, 

2.    Саша Дујин – члан, директор КЛЕРа 

3.    Мирјан Јакшић – члан, председник Скупштине општине Нови Бечеј 
4.    Тамара Иванишевић – члан, начелник Општинске управе 

5.    Кристијан Лукић – члан, координатор КЛЕРа 

6.    Небојша Томић – члан, самостални стручни сарадник КЛЕРа за МСП 
7.    Милица Нешић – члан, шеф одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове, 

грађевинарство и заштиту     животне средине Општинске управе Нови Бечеј, 
8.    Иван Бошњак – члан, директор ЈП „Дирекција за урбанизам, планирање, планирање и 

изградњу“ Нови Бечеј, 
 9.    Милош Звекић – члан, директор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, 

10.  Љубинко Вујанић – члан, директор ЈКП „Компред“ Ново Милошево, 

11.  Саша Војновић – члан, помоћник председника општине Нови Бечеј задужен за комуналне 
послове и инфраструктуру,  

12.  Зора Станисављев – члан, помоћник начелника за финансије и 
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13.  Марица Бешлин – члан, секретар СО Нови Бечеј и особа надлежна за садржаје који се 

постављају на општинском званичном сајту. 
 

II 
Задатак радне групе из тачке I је да обезбеди Националној алијанси за локални економски развој 

(НАЛЕД) – извршиоцу спровођења програма сертификације општина са повољним пословним 

окружењем на територији Р.Србије према стандарду BFC SEE сву могућу сарадњу током 
спровођења поступка сертификације, да извршиоцу достави тражену документацију, пакете 

доказне документације и друга документа, да пружа информације које поседује, а које су 

неопходне за спровођење провере, да се континуирано информишу о налазима са провере, да 

захтевају објашњења од извршиоца у вези са провером и да учествују у активностима које су у 
вези са сертификацијом, а које се обављају на територији општине Нови Бечеј, као и да прати 

употребу сертификата, праћење реализације конкретних препорука и смерница добијених од 

НАЛЕД-а и прате све активности везане за побољшање пословне климе на територији општине 
Нови Бечеј.   

Радна група ће наведене задатаке обављати за све време процеса сертификације општине Нови 
Бечеј и по добијању сертификата, у периоду важења сертификата (две године од добијања 

сертификата).  

 
III 

Ово решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                                       

Број: III 02-020-33/2015                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 29.04.2015.године                                                                                  Општинског већа 
Нови  Бечеј                                                                                                   Саша Шућуровић с.р. 

                              

5. На основу члана 56. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј“, бр. 

3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и захтева Месне заједнице Нови Бечеј, Општинско веће општине 

Нови Бечеј на 55. седници одржаној дана 29.04.2015. године, доноси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

ОДОБРАВА СЕ месној заједници Нови Бечеј да неизграђено и неуређено грађевинско земљиште, 
које се налази у К.О. Нови Бечеј и обухвата: 

 

кат.парцела 21449/3, површина 90702м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21449/4, површина 14324м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 21449/5, површина 61971м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21449/6, површина 9767м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 21449/7, површина 39249м2, ПАШЊАК, 3. класе, 
кат.парцела 21449/8, површина 114123м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21450/1, површина 50393м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 
кат.парцела 21450/2, површина 45129м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21450/3, површина 94880м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21450/4, површина 43483м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 
кат.парцела 21450/5, површина 264382м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21450/6, површина 25415м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 21450/7, површина 241600м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21450/8, површина 24575м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 21450/9, површина 221859м2, ПАШЊАК, 3. класе, 
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кат.парцела 21450/10, површина 59781м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 21450/11, површина 62116м2, ПАШЊАК, 3. класе, 
кат.парцела 21450/12, површина 1529м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21452/1, површина 50797м2, ПАШЊАК, 3. класе, 
кат.парцела 21452/2, површина 218860м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21452/3, површина 28909м2, ПАШЊАК, 3. класе, 

кат.парцела 21452/4, површина 11873м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 
кат.парцела 24449/1, површина 25829м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 24449/2, површина 572м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

кат.парцела 24451, површина 5767м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, 

 
користи као пашњак -  до привођења намени у складу са прописима о изградњи. 

 

II 
Обавезује се месна заједница Нови Бечеј да у складу са Законом о пољопривредном земљишту 

изради Програм уређења, заштите и коришћења пашњака за наведене парцеле.  
 

III 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                                                                       

Број: III 02-46-24/2015                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.04.2015. године                                                                           Општинског већа 

Нови Бечеј                                                                                               Саша Шућуровић с.р. 

 
6. На основу члана 56. став 1. тачка 1. Статута  Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и захтева Општине Бечеј, Општинско веће општине 

Нови Бечеј на 55. седници одржаној дана 29.04.2015. године, доноси  

З А К Љ У Ч А К 
 

ПРИХВАТА СЕ иницијатива општине Бечеј да две општине, Бечеј и Нови Бечеј, заједнички  

учествују на Конкурсу за избор општине/града домаћина 12. Спортске Олимпијаде радника 

Војводине. 

 

Овај закључак доставиће се општини Бечеј која ће извршити пријављивање на конкурс до рока који 

је одређен. 
 

Одлуку о прихватању кандидатуре општине домаћина 12. Спортске Олимпијаде радника Војводине, 

заједно са општином Бечеј, донеће Скупштина општине Нови Бечеј. 

 

 

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

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                       

Број: III 02-66-6/2015                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.04.2015. године                                                                      Општинског већа 

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                   Саша Шућуровић  с.р. 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 5. Правилника о начину, мерилима и 

критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 9/2015) председник општине је 
дана 28.04.2015. донео 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј 

 

I 
Именује се Комисија за културу (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 
1. Немања Васковић, председник Комисије, 

2. Марина Јанков, заменик председника Комисије, 

3. Кристина Кочиш, члан, 
4. Кристина Врешћак, члан, 

5. Исидора Мартинов, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је: 

 

1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области културе, 

2. да састави садржину пријавних образаца који су саставни део конкурсне документације, 

3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације 

на основу критеријума из члана 8. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 

пројеката у култури који се финансирају или суфинансирју из буџета општине Нови Бечеј, 

4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по 

спроведеном конкурсу. 
 

III 

Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-020-31/2015                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 28.04.2015. године                                                                          Општине Нови Бечеј 

Нови Бечеј                                                                                                      Саша Шућуровић с.р. 
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2. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 7. Правилника о начину финансирања 
пројеката удружења грађана из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

бр. 9/2015) председник општине је дана 28.04.2015. донео 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за финансирање пројеката удружења грађана из буџета 

општине Нови Бечеј 

 
I 

Именује се Комисија за финансирање пројеката удружења грaђана (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 
 

1. Немања Васковић, председник Комисије, 
2. Марина Јанков, заменик предсeдника Комисије, 

3. Кристина Кочиш, члан, 

4. Кристина Врешћак, члан, 
5. Исидора Мартинов, члан. 

 

II 

Задатак Комисије је: 

 

1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање 

пројеката удружења грађана, 
2. да састави садржину пријавних образаца које ће удружења грађана са предлогом пројекта и 

буџетом достављати као конкурсну документацију, 

3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације 

на основу критеријума из члана 10. Правилника о начину финансирања пројеката удружења 

грађана из буџета општине Нови Бечеј, 

4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу срдстава по 

спроведеном конкурсу. 
 

III 

Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-020-32/2015                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 28.04.2015. године                                                                          Општине Нови Бечеј 

Нови Бечеј                                                                                                      Саша Шућуровић с.р. 

 

3. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 7. Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, бр. 5/2015) председник општине је дана 23.03.2015. донео 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спорт 

 

I 
Именује се Комисија за спорт (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 
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1. Синиша Тајков, председник Комисије, 

2. Игор Балмазовић, заменик предсeдника Комисије, 
3. Сузана Воркапић, члан, 

4. Владимир Галетин, члан, 
5. Кристијан Лукић, члан. 

 

II 
Задатак Комисије је: 

 

1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање 

потреба у области спорта, 
2. да састави садржину образца коју ће уз програм као конкурсну документацију доставити 

спортске организације, 

3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације 
на основу критеријума из члана 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за 

финансирање потреба у области спорта, 
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу срдстава по 

спроведеном конкурсу. 

 
III 

Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-66-3/2015                                      ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 23.03.2015. године                                                                          Општине Нови Бечеј 
Нови Бечеј                                                                                                      Саша Шућуровић с.р. 

 

 

 

САДРЖАЈ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

1. Одлука о приступању Општине Нови Бечеј реализацији пројекта 

Реконструкција капеле Станковић на православном гробљу у Новом 

Бечеју 

10 1 

2. Решење о давању сагласности на висину накнаде за коришћење 
приобаља на реци Тиси у Новом Бечеју за сезону 2015. године 

10 1 

3. Решење о образовању радне групе за израду Програма развоја спорта 

у општини Нови Бечеј 

10 2 

4. Решење о образовању радне групе за спровођење  Регионалног 
програма цертификације  општине Нови Бечеј као општине са 

повољним пословним окружењем у југоисточној Европи – BFC SEE 

10 3 

5. Закључак о одобравању Месној заједници Нови Бечеј коришћења 
неизграђеног и неуређеног и грађевинског земљишта до привођења 

намени као пашњак 

10 4 

6. Закључак о пријави на Конкурс за избор општине/града домаћина 12. 
спортске олимпијаде радника Војводине 

10 5 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј 

10 6 

2. Решење о именовању Комисије за финансирање пројеката удружења 

грађана из буџета општине Нови Бечеј 

10 7 

3. Решење о именовању Комисије за спорт 10 7 

 

  

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 

 

 

 

 


