
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 36                                         Нови Бечеј 14.12.2022. године                                      година LVI 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 9. став 2. Одлуке о остваривању права на основну и додатну подршку ученицима и 

студентима са територије општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2014, 20/2016, 

18/2017, 27/2017) и члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, број 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј, на 64. седници одржаној дана 14.12.2022. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању  обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са територије  

општине Нови Бечеј 

 

I 

За школску 2022/2023. године ученицима и студентима обезбеђује се додатна подршка утврђена Одлуком: 

1. Права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа 

2. Права на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима 

3. Права на надокнаду трошкова превоза студената 

4. Обезбеђивање бесплатне ужине ученика основних школа 

5. Обезбеђивање поклон пакета и финансијских помоћи ученицима 

 

Права из тачке 1. до 3.  утврђују се у обиму до 22.000.000,00 динара школску 2022/2023. годину. Из буџета 

месечно ће се за ове намене издвајати износ средстава по тренутно важећим ценовницима превозника 

односно, ценама смештаја у ученичким домовима.  

Обим средстава за бесплатне ужине из тачке 4. утврђују се у висини до 3.000.000,00 динара, а обезбедиће се у 

складу са чланом  7. Одлуке, највише до 15% од укупног броја деце у свакој школи. 

За почетак школске године у складу са чланом 8. Одлуке издвојиће се средства из буџета до 500.000,00 

динара, за: 

 Поклон пакете школског прибора ђацима који полазе у први разред основне школе. 

 

II 

Право на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа и студената из тачке I овог Решења остварује 

се за превоз аутобусом у висини утврђене чланом 4. и 5. Одлуке. 

За превоз жељезницом обезбедиће се средства за остваривање права на накнаду трошкова превоза у висини 

100% цене возне карте за све ученике средњих школа и студенте са територије општине Нови Бечеј. 

III 

Саставни део овог Решења чине спискови корисника додатне подршке, сврстани према установама и 

предузећима, вршиоцима услуга, којима буџет плаћа утврђену субвенцију. 

 

IV 

О спровођењу овог Решења стараће се Одељење за јавне службе и Одељење за финансије и привреду 

Општинске управе Нови Бечеј. 
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V 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-61-20/2022        Председник 

Дана: 14.12.2022. године        Општинског већа 

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

 

2. На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, 

број 6/2019) и члана 2. Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 6/2019 и 31/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј, на -

64. седници одржаној 14.12.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗНОСУ И БРОЈУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

I 

За школску 2022/2023. годину, из буџета општине Нови Бечеј, доделиће се укупно 55 општинских стипендија у 

износу од 10.000,00 динара месечно, и то према конкурсу за доделу стипендија студентима са територије 

општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. годину 50 стипендија, док се, за студенте из осетљивих 

друштвених категорија, опредељује 5 стипендија.  

 

II 

Реализацију овог Решења спровешће Комисија за доделу општинских стипендија.  

 

III 

Исплата стипендија студентима који су остварили право, започеће након што Општинској управи Нови Бечеј 

буде достављен списак студената који су то право остварили код Министараства за просвету науку и 

технолошки развој Републике Србије.  

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-67-2/2022         Председник 

Дана: 14.12.2022. године        Општинског већа 

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

 

3. На основу члана  67. став 1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј ", 

бр. 6/2019) и члана 1. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима 

која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе 

("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 20/2017), Општинско веће  на  64. седници одржаној 14.12.2022. 

године, доноси  
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РЕШЕЊЕ  

О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА 

СУ СТЕКЛА СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

I 

Утврђује се број лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе којима ће 

Општина плаћати доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање за 

2023. годину и то:  

1. Влаховић Сенки, мастер драмском и аудио-визуелном уметнику, члану УЛУПУДС-а 

2. Влаховић Радовану, књижевнику, члану Друштва књижевника Војводине 

 

II 

Доприноси за осигурања из члана I овог решења плаћају се за 2 самосталнa уметника за период од 01.01. -

31.12.2023. године.  

 

III 

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање за лице које 

самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе из члана I тачка 1. утврђују се у складу 

са основицом из члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", 

бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 86/19), а за лице из члана I тачка 2. доприноси се утврђују у 

складу са основицом из члана 25. став 2. тачка 3. наведеног закона.  

 

IV 

Средства за реализацију овог Решења планираће се у буџету општине Нови Бечеј за 2023. годину, Раздео 4- 

послови општинске управе, Програмска класификација 1201-Развој културе и информисања, Програмска 

активност 2 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, Функција 820- Услуге културе, 

Позиција-143, Економска класификација 424000 – специјализоване услуге- доприноси за самосталног 

уметника.  

 

V 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 Број: III 02-400-76/2022                 Председник 

Дана: 14.12.2022. године                    Општинског већа 
   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 

4. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 
број 6/2019), а сагласно члану 9. Ставу 2. Одлуке о уступању обављања послова зоохигијене (''Службени лист 

општине Нови Бечеј'', број 20/2021) и члану 9. Ставу 2. Споразума о уступању обављања послова зоохигијене 
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 27/2021) Општинско веће општине Нови Бечеј на 64. седници 

одржаној дана 14.12.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге 
„Кикинда“ о обављању уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-30.06.2022. године 

 
I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о 

обављању уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-30.06.2022. године од 18.08.2022. године. 
 

II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
  

Број: III 02-35-55/2022            Председник 
Дана: 14.12.2022. године           Општинског већа   

Нови Бечеј             Саша Максимовић с.р. 

 
5. На основу члана 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015, 23/2021 и 33/2022), и члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 64. седници одржаној 

дана 14.12.2022. године донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Организационог одбора манифестације XVIII фестивал народног 
стваралаштва – „Ricsaj“ 

 

I 
Ради спровођења и организације манифестације XVIII фестивал народног стваралаштва – „Ricsaj“, која ће се 

одржати у Новом Бечеју, дана 16. и 19. децембра 2022. године, у Дому културе општине Нови Бечеј, ОШ 
Милоје Чиплић Нови Бечеј и у просторијама МКУД Јокаи Мор, именује се Организациони одбор у следећем 

саставу: 
1. Ласло Илиа - председник Организационог одбора, 

2. Агота Полак Фехер - члан,  

3. Елвира Фабиан Михаљфи – члан, 
4. Балаж Чесак – члан, 

5. Бригита Бечеи – члан, 
6. Атила Патаки – члан и 

7. Јулиана Бабо – члан. 

 
II 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 Број: III 02-020-51/2022                 Председник 

Дана: 14.12.2022. године                    Општинског већа 
   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 
6. На основу члана 6. и члана 8. став 3.  Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015, 23/2021 и 33/2022), и члана 67. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 64. седници одржаној 
дана 14.12.2022. године донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правила манифестације  

  XVIII сусрета народног стваралаштва „Ricsaj“ 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила манифестације Правила XVIII сусрета народног стваралаштва „Ricsaj“. 

 
ОДОБРАВА СЕ Програм манифестације XVIII сусрета народног стваралаштва „Ricsaj“, који је донео 

Организациони одбор манифестације, у износу до 80.000,00 динара за спровођење манифестације. 

 
II 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
 Број: III 02-644-4/2022                 Председник 

Дана: 14.12.2022. године                    Општинског већа 
   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 
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7. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј 

бр. 6/2019) Општинско веће општине Нови Бечеј на 64. седници, одржаној дана 14.12.2022. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за учешће у реализацији програма Унапређење инфраструктурних 

услова за реализацију активности у СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј – инвестиционо одржавање 
свлачионица, у укупном износу од 1.000.000,00 динара.  

2. Средства из тачке 1. oбезбеђују се у циљу стварања услова за задовољавање потреба грађана 

општине Нови Бечеј у области спорта и физичке културе, а сагласно члану  20. став 1. тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - 

др.закон, 47/2018 i 111/2021 - др.закон). 

3. Средства из тачке 1. планирана су Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годуну: Раздео 4, 
глава 4.01 – Општинска управа општине Нови Бечеј, Функционална класификација 620 – Развој 

заједнице, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Активност 5 – 
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, Позиција 110, Економска класификација 425000 у 

износу од  1.000.000,00 динара.  
4. Налаже се Одељењу за финансије и привреду општинске управе Нови Бечеј спровођење овог 

закључка. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ     
        

Број: III 02-4-43/2022              Председник 

Дана: 14.12.2022. гoдинe                   Општинског већа 
Нови Бечеј           Саша Максимовић с.р. 

 
 

САДРЖАЈ 
 
ПОСЕБАН ДЕО 

 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Решење о утврђивању обима и мера додатне подршке ученицима и 
студентима са територије општине Нови Бечеј 

Општинско веће 36 1 

2. Решење о износу и броју општинских стипендија студентима са 
територије општине Нови Бечеј за школску 2022/2023. годину 

Општинско веће 36 2 

3. Решење о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено 

осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално 
обављају уметничку или другу делатност у области културе 

Општинско веће 36 2 

4. Решење о давању сагласности на Извештај Јавног предузећа за 

комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ о обављању 
уступљених послова зоохигијене за период од 01.01.-30.06.2022. 

године 

Општинско веће 36 3 

5. Решење о именовању чланова Организационог одбора 
манифестације „XVIII фестивал народног стваралаштва - Ricsaj“ 

Општинско веће 36 4 

6. Решење о давању сагласности на Правила  XVIII сусрета народног 
стваралаштва „Ricsaj“ 

Општинско веће 36 4 

7. Закључак о одобравању средства за суфинансирање реализације 
програма Унапређење инфраструктурних услова за реализацију 

активности у СРЦ „Јединство“ Нови Бечеј 

Општинско веће 36 5 

 

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   


