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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 13           Нови Бечеј 05.09.2013. године                          година   XLVIII 

1. На основу члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Сл.лист општине 

Нови Бечеј“ број 9/2008), Општинско веће општине Нови Бечеј на 21. седници, одржаној 

дана 08.08.2013. године, донело је  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се захтева стрелаца ангажованих на противградној одбрани у општини Нови Бечеј 
у 2013. години за доделу једнократне новчане накнаде у износу од 10.000,00 динара,  

лицима са списка станица Бајша и Самош. 
 

2. Средства за ове намене исплатиће се из буџета раздео 15 радови који се финансирају из 

средстава од закупа пољопривредног земљишта, економска класификација  424000 
специјализоване услуге. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-87-17/2013                                                                     Председник 

Дана: 08.08.2013. године                                                             Општинског већа 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                     Саша Шућуровић с.р. 

 
2. На основу члана 61. став 1. тачка 2. и става 3. Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник РС“, број 119/2012) и Решења о одређивању надлежног органа за давање 
сагласности на одлуку о ценама у јавном предузећу (“Службени лист општине Нови Бечеј“, 

брoj 11/2005), Општинско веће општине Нови Бечеј на 21. седници одржаној дана 

08.08.2013. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП ,,Kомуналац’’ Нови Бечеј 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на цену комуналне услуге паркинг за аутомобиле за време 

Великогоспојинских дана ЈП ,,Kомуналац’’ Нови Бечеј, коју је утврдио Надзорни одбор ЈП 

,,Kомуналац’’ Нови Бечеј: 

 

-у износу од 250,00 динара дневно по возилу без ПДВ-а  
 

Овако утврђена цена са обрачунатим ПДВ-ом је у складу са чланом 4. Став 2. О д л у к е о 
поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације «Великогоспојински 

дани» у  Новом Бечеју (“Службени лист општине Нови Бечеј“, брoj 11/2013), којим је 
прописана цена за кориснике у износу од 300,оо динарадневно по возилу  
 
Утврђена цена примењиваће се од 23.08. до 25.08.2013. године. 
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II 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-352-28/2013                                                                          Председник                        
Дана: 08.08.2013. године                                                                   Општинског већа 

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

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

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

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Председник општине доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Организационог одбора манифестације  
„Великогоспојински дани“ 2013 године 

 
I 

Ради спровођења и организације манифестације „Великогоспојински дани“ која ће се 
одржати у Новом Бечеју у периоду од 21.08. до 27.08.2013. године, именује се 

Организациони одбор у следећем саставу: 

 
1. Саша Шућуровић  -  председник организационг одбора, 

2. Матија Ковач -  заменик  председника организационг одбора, 

3. Немања Васковић – директор манифестације 

4. Драган Балабан – заменик директора манифестације 

5. Миљан Исаков – члан     

6. Ивица Миланков – члан 

7. Саша Максимовић – члан 

8. Новица Блажин – члан 

9. Милош Звекић – члан 

10. Радослав Шећеров – члан 

11. Стеван Попов – члан 

12. Саша Станишић – члан 

13. Анђелка Коровљев – члан 

14. Дејан Вулеташ – члан 

15. Игор Мунћан – члан 

16. Невена Суботић – члан 

17. Добривој Рајић – члан 
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II 
 

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

            
Број: I 01-653-10/2013                            

Дана: 30.07.2013. године                             Председник општине 

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

 

2. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12), члана 10. Одлуке  о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист 

општине Нови Бечеј", број 19/2012) и  члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 ) Председник  општине доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине 

Нови Бечеј", број 19/2012) раздео 14 - Остали расходи, Глава 14.2 - Средства резерве, 

Позиција 292, Економска класификација 499121 – Teкућа  буџетска резерва, одобравају  се  

средства у износу од 158.255,56 динара Центру за социјални рад. 

II 

Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за повећање 
апропријације и књижиће се у оквиру раздела 7 – Социјална заштита, Глава 7.3. – 

Социјална заштита неквалификована на другом месту, Позиција 72. 

 

III 
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске 

управе Нови Бечеј. 

IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 
Број: IV-04-400-2-3/2013 

Дана: 15.08.2013.године                                                                  Председник општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                            Саша Шућуровић с.р. 
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3. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број  54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12), члана 10. Одлуке  о буџету општине Нови Бечеј ("Службени 

лист општине Нови Бечеј", број 19/2012) и  члана 41. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 ) Председник  општине доноси  
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

I 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине 

Нови Бечеј", број 19/2012) раздео 14 - Остали расходи, Глава 14.2 -  Средства резерве, 

Позиција 292, Економска класификација 499121 – Teкућа  буџетска резерва, одобравају  се  

средства у износу од 29.000,00 динара за превоз гостујућег ансамбла из Мексика. 

 

II 

Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за повећање 

апропријације и књижиће се у оквиру раздела 8 – Култура, Глава 8.3. – Остали трошкови 

културе, Позиција 107, Економска класификација 424000. 

 

III 

О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске 

управе Нови Бечеј. 

IV 

Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј". 

 

Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 
Број: IV-04-400-2-4/2013 

Дана: 20.08.2013.године                                                                     Председник општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                              Саша Шућуровић с.р. 
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4. На основу члана 53. Статута Општине Нови Бечеј ( „Службени Лист Општине НовиБечеј“, 

број 9/2008), председник општине Нови Бечеј, дана 30.08.2013.године, донео је следеће: 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈУ ИЗРАДЕ ГЕОГРАФСКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА (ГИС-а) ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

I 

Разрешавају се дужноси координатор и чланови радне групе организацију израде 
географског информационог система (гис-а) општине Нови Бечеј: 

 
КООРДИНАТОР   

Томислав Ратковћ  

 
ЧЛАНОВИ 

 
Иван Драгић,  

Милован Баштованов,  
Радмила Станковић,  

Тамара Иванишевић,  

Саша Шућуровић 
Бошко Ташин 

II 
У Радну групу за ГИС именују се: 

 

ЗА КООРДИНАТОРА: 
Матија Ковач, заменик  председника општине Нови Бечеј  

 
ЗА ЧЛАНОВЕ: 

 
Иван Бошњак, дир. Ј.П. „ Дирекције за планирање, изградњу, уређење насеља и 

заштитуживотне средине општине Нови Бечеј„; 

Љубинко Вујачић, дир. Ј.К.П.“Компред“ Ново Милошево; 
Саша Дујин, в.д.директор ЛЕР-а; 

Марица Бешлин, секретар Скупштине општине Нови Бечеј; 
Миљан Исаков, помоћник председника општине за нормативно првне послове; 

Марија Брковић, председник Комисије за праћење реализације ГИС-а општине Нови Бечеј; 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                       
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ                     

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: I 01 020-124 /2013.године 
Дана: 30.08.2013.године                                                Заменик председника општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                 Матија Ковач с.р. 
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САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА 
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. На основу члана 8. Став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник 

РС", бр. 41/09, 53/10 и 101/11), Савет за безбедност саобраћаја на локалним путевима у 

општини Нови Бечеј на 1. седници одржаној дана 05. септембра  2013. године доноси 

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  

НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником о раду Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима (у даљем 

тексту: Правилник) уређују се организација, начин рада и начин формирања радних група 

Општинског савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима из надлежности општине 

Нови Бечеј (у даљем тексту: Општински савет), права и дужности чланова Општинскго савета 

и друга питања од значаја за рад Општинског савета. 

 

Организација Општинског савета 

 

Члан 2. 

Општински савет чине председник, заменик председника и 5 члана Општинског савета. 

Чланове Општинског савета бира Општинско веће општине Нови Бечеј. 

Из редова чланова општинског савета именује се координатор за стручне и специјализоване 

послове за потребе савета који кооординира радом савета и  радних група. 

У раду Општинског савета учествују чланови Општинског савета, као и представници других 

заинтересованих субјеката, по позиву председника Општинског савета. 

Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду Општинског савета, по 

позиву председника Општинског савета, немају право гласа приликом одлучивања. 

 

Представљање 

Члан 3. 

Председник Општинског савета представља Општински савет, сазива и води његове седнице. 

Председник Општинског савета је одговоран за законитост рада Општинског савета. 

Председник Општинског савета потписује акте које доноси Општински савет и врши друге 

послове који му се ставе у надлежност. 

 

Надлежност 

Члан 4. 

Општински савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу 

тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
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унапређења безбедности саобраћаја на локалним путевима и исте предлаже Општинском 

већу. 

Општински савет формира предлоге стратешких аката, програма и планова и покреће 

иницијативе за њихово доношење. Поменути стратешки акти, програми и планови су: 

а ) Стратегија безбедности саобраћаја на путевима, 

б)  Планови технничке регулације  саобраћаја, 

в)  Програм рада у области безбедности саобраћаја, 

г)  Програм трошења средстава намењених за финансирање унапредења безбедности 

саобраћаја  

д)  и друго. 

Општински савет покреће иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа који 

се односе на безбедност саобраћаја на путевима, формира предлоге истих и покреће 

иницијативе за њихово доношење. 

Општински савет формира предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима, 

два пута годишње и исти упућује Општинском већу општине Нови Бечеј на усвајање. 

Општински савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на 

безбедност саобраћаја на путевима. 

 

Радне групе 

Члан 5. 

Општински савет формира радне групе као облик непосредног рада чланова. Радне групе су 

задужене за поједине области рада у безбедности саобраћаја на путевима. 

Организују се радне групе за: 

- унапређење безбедности путева и улица у општини, 

- техничко регулисање саобраћаја, 

-заштиту рањивих учесника у саобраћају 

-унапређење саобраћајног образовања и васпитања, 

По указаној потреби могу се организоивати и друге радне групе. 

Чланови радних група, поред чланова Општинског савета, могу да буду и друга лица. 

Радна група доноси писмени извештај у коме износи свој став о питањима за која је радна 

група оформљена, односно која су била предмет рада радне групе. Извештај се потписује од 

стране чланова радне групе. Члан радне групе може изузети своје мишљење делимично, или у 

целини. 

О организовању, саставу, задацима и обавезама радних група, Општински савет доноси 

посебан закључак. 

За начин рада радних група се примењују одредбе овог Правилника. 

 

Начин рада  

Члан 6. 

Седнице Општинског савета сазива председник Општинског савета. 

Седнице Општинскго савета се сазивају писменим путем. 



 455 

Позив за седницу, заједно са предлогом дневног реда и материјалом за седницу се доставља 

члановима Општинског савета и другим лицима, најкасније три дана пре дана одређеног за 

одржавање седнице. 

Када постоје оправдани разлози, који се морају образложити, овај рок може да буде и краћи. 

 

Члан 7. 

Седницом Општинског савета председава председник Општинског савета, а у случају његове 

одсутности, заменик  председник Општинског савета или лице које председник Општинског 

савета овласти да га замењује. 

 

Члан 8. 

Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, председавајући утврђује да ли седници 

присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање и рад. 

За пуноважно одлучивање и рад на седници је потребно присуство већине чланова. 

Ако се утврди да већина не постоји, председавајући одлаже седницу за одговарајући дан или 

сат. О одлагању седнице, чланови који су одсутни се обавештавају писмено или телефонским 

путем. Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног трајања утврди 

да није присутна већина чланова. 

 

Члан 9. 

Пре преласка на дневни ред се усваја извод из записника са претходне седнице. О 

примедбама на записник, Општински савет одлучује без расправе. 

Уколико Општински савет усвоји примедбе на записник, врши се званична исправка записника 

у тексту како је утврђено. 

 

Члан 10. 

У поступку утврђивања дневног реда, председавајући предлаже исти, с тим да сваки члан 

Општинског савета може захтевати да се у дневни ред, поред предложеног, унесу и друга 

питања и предлози за које он сматра да су хитни. 

Члан Општинског савета је дужан да хитност разматрања предложених питања и предлога 

образложи. 

О предлозима чланова Општинског савета за измене и допуне предложеног дневног реда се 

не води расправа. 

Чланови Општинског савета се посебно изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну 

предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини. 

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Општинског савета. 

 

Члан 11. 

После усвајања дневног реда се прелази на претрес о појединим питањима по утврђеном 

редоследу. 

У току седнице се могу, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања појединих 

тачака дневног реда. 

 

 



 456 

Члан 12. 

Општински савет може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

 

Члан 13. 

О раду на седници Општинског савета се води записник. 

У записнику се обавезно уноси: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и 

записничара, имена присутних чланова Општинског савета, имена оправдано и неоправдано 

одсутних чланова Општинског савета, имена лица која су присуствовала седници по позиву, 

кратак ток седнице са накнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и имена 

говорника, предлози изнети на седници, резултат гласања о појединим питањима, назив свих 

аката донетих на седници. 

Записник може да садржи и остале елементе прописане законом. 

Записник се потписује од стране председавајућег и присутних чланова Општинског савета. 

Оригинали записника се чувају у архиви. 

О вођењу и чувању записника као и другим административно техничким пословима стара се 

секретар скупштине. 

 

Јавност рада  

Члан 14. 

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама 

Општинског савета, ради обавештавања јавности о његовом раду. 

 

Члан 15. 

Општински савет може донети одлуку да разматрање по појединим питањима не буде 

доступно јавности, а из разлога специфичности материје која се разматра. 

У случају из става 1., Општински савет може донети одлуку да се изда саопштење за јавност о 

донетим одлукама по питањима чије разматрање није било доступно јавности, уколико је 

информисање јавности о донетим одлукама од јавног значаја. 

 

Акти Општинског савета  

Члан 16. 

Општински савет доноси програме, планове рада, предлоге, закључке, препоруке и 

појединачна акта. 

Акте које доноси Општински савет потписује председник Општинског савета, или у случају 

његове спречености, заменик председника Општинског савета. 

 

Права, дужности и одговорности члана Општинског савета 

 

Члан 17. 

Члан Општинског савета има право и дужност да учествује у раду Општинског савета и да 

редовно присуствује седницама, као и друга права утврђена законом, Статутом општине Нови 

Бечеј и овим Правилником. 
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Члан 18. 

Председник општине Нови Бечеј ће посебним решењем одредити право на накнаду и висину 

накнаде за рад чланова Општинског савета. 

 

Стручни, организацииони и административни послови 

 

Члан 19. 

Стручне  послове за потребе Општинског савета врши Општинска управа општине Нови Бечеј 

- Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и 

ЈП„Дирекција“ Нови Бечеј као управљач локалних путева. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Нови Бечеј". 

 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА  

У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ                                                                Председник 

Број: III 01-344-13/2013                                                Савета за безбедност саобраћаја 

Дана: 05.09.2013.године                                       на локалним путевима у општини Нови Бечеј 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                   Ивица Миланков с.р. 

 

 

САДРЖАЈ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 

 

1. Закључак о накнади за ангажовање стрелаца за противградну одбрану 13 448 

2. Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комуналац“ 

„ Нови Бечеј 

13 448 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

 

1. Решење о именовању чланова Организационог одбора манифестације 

„Великогоспојински дани“ 2013. године 

13 449 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  13 450 

 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 13 451 

4. Решење о разрешењу и именовању координатора и чланова радне групе за 

организацију израде Географског информационог система (ГИС-а) Општине 

Нови Бечеј 

13 452 

 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА 

 У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 

  

 

1. Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима у 

Општини Нови Бечеј 

13 453 

 

 

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

 


