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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 14

Нови Бечеј 17.10.2014. године

година XLVIII

1.На основу члана 15. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен тексти 11/2014) Скупштина општина Нови Бечеј, на
24.седници одржаној 17.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ХУМАНИТАРНОМ
АКЦИЈОМ
Члан 1.
У Одлуци о прибављању непокретности у јавној својини општине Нови Бечеј из средстава
прикупљених хуманитарном акцијом(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 11/2014) мења
се наслов назив Одлуке и гласи: «ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СРЕДСТАВА
ПРИКУПЉЕНИХ ХУМАНИТАРНОМ АКЦИЈОМ“
Члан 2.
У члану 2. став 1. иза речи:“ средствима“ бришу се речи: „буџета општине“ а на крају стaва
брише се тачка ставља се зарез и додају речи: “ уплатом на текући рачун који ће се отворити
за ове намене на име носиоца породичног домаћинства за које ће се кућа прибавити.
У ставу 2 истог члан цифра „500.000,00“ замењује се цифром: „550.000,00“
Члан 3.
У члану 4. Одлуке иза речи „непокретност“ ставља се тачка а остатак реченице се брише.
Члан 4.
У члану 5. Одлуке брише се став 1.
У ставу 2. који постаје став 1. реч :“заменом“ замењује се речима“уговором о поклону“.
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 доношења и објавиће се у “Службеном листу
општине Нови Бечеј”.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Решење о прибављању непокретности у јавну
својину општине Нови Бечеј из средстава донације прикупљених хуманитарном акцијом („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 13/2014).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-54/2014
Данана: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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2. На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, брoj 88/2011),
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 15. Закона
јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012), и члана 15.
став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014пречишћен текст и 11/2014),Скупштина општине Нови Бечеј на 24. седници, одржаној дана
17.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се јавна предузећа «Комуналац» из Новог Бечеја и «Компред» из Новог
Милошева (у даљем тексту: вршиоци комуналне услуге) да за потребе општине Нови Бечеј у
оквиру послова одржавања улица и јавних путева, обаве и послове чишћење снега, како би се
обезбедило несметано и безбедно одвијање саобраћаја на територији општине Нови Бечеј, у
одређеном периоду.
Поверене послове из става 1. вршиоци комуналне услуге обављаће у зимском периоду 2014/2015
године.
Члан 2.
Вршиоци комуналне услуге ће у зимском периоду обављати послове чишћења снега у улицма и
јавним путевима у општини, као и општинском путу Ново Милошево Бочар а уколико то буде
неопходно и на државим путевима I и II реда на територији општине Нови Бечеј.
У вршењу послова дужни су да поштују План зимске службе израђен од стране ЈП“Дирекција“
Нови Бечеј као управљача јавних путева у општини Нови Бечеј.
Послове из става 1. вршиоци ће обављати ангажујући сопствену и другу расположиву
механизацију и људство све до момента наступања ванредне ситуације, када ће надлежни
општински орган за ове послове укључити и остале субјеке предвиђене планом ванредних
ситуација.
Члан 3.
Обавезују се вршиоци услуге да ради што ефикаснијег и квалитетнијег обављања поверених
послова, за предстојећи зимски период изврше опремање зимске службе оспособљавање
механизације (поправка, набавка делова, и сл.), набавку соли, као и предузимање других
неопходних радњи.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се ЈП“Дирекција“ Нови Бечеј.
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- 36 /2014
Дана: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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3. На основу члана 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/2013 и 105/2014), сходне примене члана 22.став 3. Одлуке о условима прибављања и
отуђења, давања у закуп и на коришћење ствари у јавној својини општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2014), члана 30.а. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 11/2013, 8/2014 и
13/2014), и члана 35. став 1. тачка 36. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општине Нови Бечеј на 24.
седници одржаној дана 17.10.2014.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ДОМУ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ –
ЧУДОТВОРАЦ“ НОВИ БЕЧЕЈ
1. ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у улици Чика Љубина 136 у Новом Бечеју
парцела број 3690 површине 378 м2 грађевинско земљиште и парцела број 3691
површине 715 м2 њива 4. класе, уписане у лист непокретности 14338 к.о. Нови Бечеј са
правом својине општине Нови Бечеј - Дому за смештај душевно оболелих лица „Свети
Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј.
2. Описана непокретност даје се на коришћење на неодређено време, без накнаде, ради
изградње монтажне куће за потребе успостављања услуге социјалне заштите
СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА.
3. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови
Бечеј дужан је да као корисник непокретности односно инвеститор започне поступак
прибављања грађевинске дозволе за изградњу монтажне куће у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог решења и спроведе све неопходне радње како би се
изградња окончала и објекат привео намени, најкасније у року од годину дана.
4. Општина Нови Бечеј као носилац права јавне својине на описаној непокретности коју
даје на коришћење, укњижиће се као сувласник на монтажној кућа која буде изграђена
и то у делу ½ права јавне својине на стамбеном објекту.
5. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-53/2014
Дана: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и
88/2013), члана 23. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на
коришћење ствари у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 6/2014) члана 35. став 1. тачка 33 . Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општина Нови Бечеј, на 24
седници одржаној 17.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о овлашћењу Општинског већа општине Нови Бечеј
I
Овлашћује се Општинско веће општине Нови Бечеј да на основу члана 35. став 1. тачка 33.
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014) даје сагласност за давање у закуп непокретности – пословних простора -
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корисника средстава у јавној својини за непокретности које непосредно не служе извршавању
њихових надлежности, ради остваривања прихода као и да утврђује намену за коју ће се
користити.
II
Средства остварена давањем у закуп приход су корисника, као носиоца права коришћења.
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Нови Бечеј“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-361- 16/2014
Дана: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 33. и 51. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на својој 24. седници
одржаној дана 17.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању Председника Aдминистративно-мандатне комисије
I
Разрешава се дужности Председник Aдминистративно-мандатне комисије:
-

Мирјан Јакшић из Новог Милошева

II
За Председника Aдминистративно-мандатне комисије именује се:
-

Саша Максимовић из Новог Бечеја

Председник Комисије бира се за мандатни период за који је изабрана Скупштина.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-56/2014
Дана:17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 33. и 48. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 24. седници одржаној
дана 17.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања
I
Разрешава се дужности члан Комисије за статутарна питања
-

Раденко Марковић- члан
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II
У Комисију за статутарна питања именује се:
-

Томислав Минаковић- члан

Чланови Комисије за статутарна питања именују се за мандатни период за који је изабрана
Скупштина општине.
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-54/2014
Датум: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“, број
24/2011 ) и члана 35. став 1. тачка 9а Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“ број 3/2014 пречишћен текст и број 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на
својој 24. седници одржаној дана 17.10.2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Центра за социјални рад општине Нови Бечеј
I
Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Центра за социјални рад општине Нови
Бечеј:
1. Снежана Радојчин- члан
2. Љубов Радишић- члан
II
За чланове Управног одбора Центра за социјални рад у општини Нови Бечеј именују се:
1. Биљана Барачков- члан
2. Косана Белић – члан
III
Mандат изабраних чланова траје до истека мандата Управног одбора.
IV
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-55/2014
Дана: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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8. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2009, 52/11 и 55/13) и члана 35. став 1. тачка 9а Статута општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/2014 пречишћен текст и број 11/2014),
Скупштина општине Нови Бечеј на својој 24. седници одржаној дана 17.10.2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
НОВО МИЛОШЕВО
1.
Разрешава се дужности члан Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево:
Представница запослених:
1. Марица Шљапић из Новог Бечеја, Петра Драпшина 34/а
2.
За члана Школског одбора Ош „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево именује се:
Представник запослених:
1. Миша Рођенков из Новог Милошева, Иве Лоле Рибара 27
3.
Мандат изабраног члана траје до истека мандата Школског одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : II 02-020-52/2014
Датум: 17.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

9. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2009, 52/11 и 55/13) и члана 35. став 1. тачка 9а Статута општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/2014 пречишћен текст и број 11/2014.),
Скупштина општине Нови Бечеј на својој 24. седници одржаној дана 17.10.2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
1.
Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Средње школе Нови Бечеј:
Представница запослених:
1. Даниела Суровац из Новог Бечеја, Карађорђева 163
Представник родитеља:
1. Драган Дакић из Новог Бечеја, Маршала Тита 24/6
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2.
За чланове Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именују се:
Представник запослених:
1. Борислав Киселички из Новог Бечеја, Соње Маринковић 1/3
Представници родитеља
1. Данијела Манасијевић из Новог Бечеја, Јосифа Маринковић 44
3.
Мандат изабраних чланова траје до истека мандата Школског одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

Број: II 02-020-53/2014
Датум: 17.10.2014. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1. На основу члана 14.,14a и 14б. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Нови
("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 11/2013, 8/2014 и 13/2014), и и чл. 15. став 1. тачка 18.
Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен
текст и 11/2014) Општинско веће општина Нови Бечеј, на 43. седници одржаној 16.10.2014.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ, РАДУ И УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УСЛУГУ НАРОДНЕ
КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин рада и финансирања народне кухиње и утврђују се услови и
поступак за остваривање права на коришћење услуге народне кухиње на територији општине Нови
Бечеј.
Члан 2.
Народна кухиња као посебан облик социјалне заштите о чијем обезбеђењу се стара општина, је
установљена у циљу социјалне заштите и социјалне сигурности најугроженијих грађана општине
Нови Бечеј који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад општине Нови Бечеј и
подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно 5 радних дана у недељи.
Члан 3.
Право на коришћење услуга народне кухиње имају лица која се налазе на евиденцији Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј из категорије:
- самохрана старачка домаћинства без прихода;
- лица неспособна за рад;
- душевно оболела лица и лица ометена у психофизичком развоју;
- друга лица за које стручна служба Центра за социјални рад оцени да спадају у категорију
социјално најугоженијих грађана општине Нови Бечеј.
Члан 4.
Право на коришћење услуга народне кухиње из члана 3. овог Правилника имају појединци,
односно породице под условом да:
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1. немају приходе, или имају приходе мање од износа нивоа социјалне сигурности за појединца,
односно породицу у претходном месецу у односу на месец у ком се утврђује испуњеност услова за
остваривање права на услугу народне кухиње или ако је корисник најниже пензије;
2. ако осим стамбеног простора који одговара потребама породице и пољоривредног земљишта до
2 ha, нема других непокретности а чланови породице су радно неспособни;
3. појединац или члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем,
без угрожавања основних животних потреба, може обезбедити средства у износу већем од износа
утврђеног у ставу 1. овог члана.
Члан 5.
Право на услуге народне кухиње не може остварити појединац или члан породице:
- који је закључио уговор о доживотном издржавању;
- који је способан за рад, а одбио је понуђено запослење, радно ангажовање на привременим,
повременим и сезонским пословима;
- коме је радни однос престао његовом вољом, његовом сагласношћу или кривицом, с тим да од
престанка радног односа није протекло две године, или да по престанку радног односа није
наступила неспособност за рад.
Члан 6.
Породицом се у смислу остваривања права на услуге народне кухиње сматрају, брачни и ванбрачни
другови и деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) а право се остварује за
максимално 5 оброка дневно, и у случају кад породица броји више од 5 чланова.
Члан 7.
(1) Неспособни за рад у погледу остваривања права на услугу народне кухиње су:
- жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година живота;
- деца до навршене 15 године живота и деца која су на редовном школовању у средњој школи до
краја рока прописаног за то школовање;
- лице потпуно неспособно за рад, према прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
(2) Потпуна неспособност за рад се доказује налазом и мишљењем вештака, комисије пензијског и
инвалидског осигурања или решењем донетим у поступку признавања права из пензијског и
социјалног осигурања.
Члан 8.
О остваривању права на услуге народне кухиње у првостепеном поступку одлучује решењем
Центар за социјални рад по службеној дужности са листе евидентираних лица Центра за социјални
рад или по основу захтева странке.
Члан 9.
(1) Центар за социјални рад ће решавајући у првом степену примењивати одредбе Закона о
општем управном поступку , Закона о социјалној заштити , Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Нови Бечеј и овог Правилника, користећи методе стручног рада и
тумачења наведених прописа.
(2) Решење о признању права на коришћење услуге народне кухиње се утврђује на временски
период до ког су опредељена средства за финансирање ове услуге, односно у складу са
усаглашеним планом активности народне кухиње за календарску годину између Центра за
социјални рад, општинске организације Црвеног крста Нови Бечеј и Општинског већа општине
Нови Бечеј.
Члан 10.
(1) Центар за социјални рад општине Нови Бечеј ће корисницима којима је решењем признато
право на коришћење услуга народне кухиње, поред решења издавати и потврду о стеченом праву,
на основу које ће се корисник у општинској Организацији Црвеног крста идентификовати као
корисник услуге народне кухиње.
(2) Општинска Организација Црвеног крста Нови Бечеј ће током трајања права на услуге народне
кухиње, пратити реализацију и указиваће Центру за социјални рад на евентуалне промене
чињеничног стања.
Члан 11.
Против решења Центра за социјални рад о признавању права на коришћење услуга народне
кухиње може се изјавити жалба Општинском већу општине Нови Бечеј, као другостепеном органу у
року од 15 дана од дана уручења решења.
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Члан 12.
(1) Расподелу и дистрибуцију топлих оброка народне кухиње вршиће општинска организација
Црвеног крста Нови Бечеј на основу кућног реда народне кухиње у дистрибутивним центрима који
су оформљени за ту намену.
(2) Топли оброци из става 1. овог члана морају да испуњавају критеријуме квалитета које је
прописала Међународна организација Црвеног крста.
(3) Припрему топлих оброка вршиће правно лице или предузетник који у поступку јавне набавке
буде изабран.
(4) Поступак јавне набавке из става 3. овог члана спроводи Општинска управа Нови Бечеј.
(5) Изузетно од става 3. и 4. овог члана, планом активности народне кухиње за календарску годину
између Центра за социјал ни рад, општинске организације Црвеног крста Нови Бечеј и Општинског
већа општине Нови Бечеј, може се утврдити да припрму топлих оброка врши правно лице или
предузетник који испуњава прописане законске услове за вршење делатности и који донира услугу
припреме топлих оброка у износу од најмање 30% од стварне цене коштања појединачног дневног
оброка.
(6) Међусобна права, обавезе и финансирање између општине Нови Бечеј и вршиоца услуге
припремања топлих оброка, регулисаће се посебним уговором.
Члан 13.
Појединац или породица којима се решењем призна право на коришћење услуга народне кухиње
дужни су:
1. да у случају промене места боравка, имовног и економског стања или запослења, обавесте
надлежну службу Центра за социјални рад општине Нови Бечеј у року од 15 дана, од дана када је
промена наступила;
2. да се придржавају кућног реда рада народне кухиње и
3. да се легитимишу приликом преузимања оброка.
Члан 14.
У случају да појединац грубо прекрши правила прописана чланом 13. овог Правилника или
злоупотреби признато му право на коришћење услуге народне кухиње (ненаменско коришћење или
продаја оброка, уступање признатог права трећем лицу, нередовно преузимање оброка...)
надлежна служба Центра за социјални рад општине Нови Бечеј му решењем може одузети
признато право и решењем исто право доделити другом појединцу са листе чекања.
Члан 15.
(1) Средства за финансирање рада народне кухиње се обезбеђују:
• из буџета општине Нови Бечеј,
• Организације Црвеног крста Републике Србије,
• из других алтернативних извора донације, поклони и друго.
(2) Број оброка и временски период у којима ће се делити ће се одређивати за сваку буџетску
годину у зависности од расположивих средстава, а најкраће за шест зимских месеци.
Члан 16.
Односи између Организације Црвеног крста Нови Бечеј и општине Нови Бечеј у погледу међусобних
права, обавеза и финансирања регулисаће се посебним уговором.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Нови Бечеј ".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броој: III 02-55-8 /2014
Дана: 16.10.2014.
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.
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2. На основу члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 5. Одлуке о стипендирању
студената са пребивалиштем на територији општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“ број 11/2008, 15/2010 и 15/2011), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 43. седници
одржаној 16.10. 2014. године, донело ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗНОСУ И БРОЈУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
1. За школску 2014/2015. годину, из буџета општине Нови Бечеј, доделиће се 50
општинских стипендија са приоритетом дефицитарних струка у износу од 7.000,00
динара.
2.

Реализацију овог Решења спровешће Комисија за доделу општинских стипендија.

3. Исплата стипендија студентима који су остварили право, започеће након што
Уникредит банка (преко које се врши исплата републичких стипендија и кредита),
достави Општинској управи Нови Бечеј списак студената који су то право остварили
код Министараства за просвету науку и технолошки развој Републике Србије.

4.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III/ 02-61-26/2014
Дана: 16.10.2014. гoдинe
Нови Бечеј

Председник
општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

2. На основу члана 3 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине Нови Бечеј за 2014. годину број
133-10-1/2014-22 од 06.06.2014. године, и тачке III Јавног позива за реализацију програма
стручне праксе у 2014. години, Председник општине Нови Бечеј, на предлог Локалног савета
за запошљавање, и Сагласности Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и
равноправност полова број 133-10-1/2014-22-3, дана 16.10.2014.године, донео је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ОПШТИНИ
НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Одобравају се средства за реализацију програма стручне праксе ради запошљавања 17
незапослена лица, за 13 (тринаест) послодаваца, у укупном износу од 1.956.000,00
динара.
II
Средства из тачке I ове Одлуке одобрава се следећим послодавцима ради ангажовања
незапослених лица и то:

2

ПР консалтинг агенција
„Евент“

ПУ “Пава Сударски”

3

3

Подаци о ангажованом лицу на стручној пракси

Дужина
трајања
(месец)

1

Послодавац

Степен
стручне
спреме

Ред
бр.

број лица
на стручној
пракси
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Занимање

ВСС

6

Дипломирани правник

ВСС

6

ССС

6

Дипломирани економиста
Дизајнер ентеријера

ВШС

6

ВШС

6

ВШС

6

ВСС

6

ВШС

6

Дипломирани инжењер пољопривреде – смер
холтикултура
Струковни инжењер технологије – смер заштита
животне средине

Струковни васпитач
Струковни васпитач
Струковни васпитач

3

ЈКП Комуналац

2

4

ОШ Милан Станчић – Уча

1

ВСС

6

Дипломирани педагог – мастер

5

ЗЗ „Врањево“

1

ССС

6

Економски техничар

6

СРЦ „Јединство“
Брантнер ДОО
отпадна привреда
Средња школа
Нови Бечеј

1

ССС

6

Матурант гимназије

Рачуноводство ДОО
Канцеларија за младе
општине Нови Бечеј

1

12

Дом Здравља Нови Бечеј
Туристичка организација
општине Нови Бечеј

13

Ветврањево ДОО

7
8
9
10
11

1

ВСС

6

Дипл. Инжењер заштите животне средине

1

ВСС

6

Мастер инжењер информационих технологија

ССС

6

Економски техничар

1

ССС

6

Матурант гимназије

1

ВСС

6

Струковни економиста – мастер

1

ВШС

6

Економиста

1

ССС

6

Ветеринарски техничар

III
Обавезују се послодавци из тачке II ове Одлуке који су остварили средства за спровођење
програма стручне праксе да у року од 15 дана доставе Општинској управи, Канцеларији за
локални економски развој документацију потребну за закључивање уговора:
-

Уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицима;

IV
Председник општине и послодавци из тачке II ове Одлуке ће у року од 15 дана од дана
доношења одлуке закључити Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, а на основу
кога ће се у целини реализовати програм стручне праксе.
V
Ова Одлука ће се објаввити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-10-8/2014/2
Дана: 16.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник општине
Саша Шућуровић с.р.

ОПШТИНСКА УПРАВА
На основу члана 219 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005,
72/2009, 88/2010, 99/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014) и члана 35. став 6 Одлуке о
организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Начелник
Општинске управе Нови Бечеј, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И
УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
I
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то:
НОВИ БЕЧЕЈ
1. Др Курјаков Милева
2. Др Милетић Балоги Гизела
3. Др Исаков Ивана
4. Др Скакић Тамара
5. Др Ековоју Маргарит
6. Др Ступар Цвија
7. Др Ковачевић Снежана
8. Др Зец Иван
9. Др Неатница Тања
10. Др Пајић Маријана
11. Др Црквењаков Невена
12. Др Радивојевић Софија
13. Др Мишић Милица
14. Др Летонаи Гепхарт Ибојка
15. Др Дујин Пецарски Драгана
16. Др Ковачев Владимир
17. Др Ковач Тибор
18. Др Станулов Наташа
19. Др Станулов Саша
20. Др Скакић Предраг
21. Др Амиџић Александар
22. Др Свиленгаћин Александар
23. Др Кузман Мирна
24. Др Огњеновић Јован
25. Др Станковић Слободанка
НОВО МИЛОШЕВО
1. Др Исаков Јасмина
2. Др Станаћев Средоје
3. Др Станков Саша
4. Др Борисов Роберт
КУМАНЕ
1. Др Стојић Славица
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2. Др Станчић Емилија
БОЧАР
1. Др Новићевић Слада
II
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица
умрлих ван здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број
IV-06-50-6/2014. од 09.09.2013.године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Решење доставити:
1. Дому здравља Нови Бечеј
2. Одсеку за финансије и привреду
3. Архиви
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: IV 06-50-1/1
Датум: 14.10.2014. године
Нови Бечеј

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Душко Петровић дипл.правник с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању непокретности у јавној
својини општине Нови Бечеј из средстава прикупљених хуманитарном акцијом
Одлука о поверавању послова комуналне делатности зимског одржавања
јавних путева у општини Нови Бечеј
Решење о давању на коришћење непокретности у својини општине Нови Бечеј
Дому за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије ОстрошкиЧудотворац“ Нови Бечеј
Решење о овлашћењу Општинског већа општине Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању председника Административно-мандатне
комисије Скупштине општине Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Центра за
социјални рад општине Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „др Ђорђе
Јоановић“ Ново Милошево
Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора Средње школе
Нови Бечеј

14

567

14

568

14

569

14
14

569
570

14
14

570
571

14

572

14

572

580
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

1.
2.

Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу
народне кухиње на територији Општине Нови Бечеј
Решење о износу и броју општинских стипендија студентима са територије
општине Нови Бечеј за школску 2014/2015 годину

14

573

14

576

14

576

14

578

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

1.

Одлука о одобравању реализације Програма стучне праксе у општини Нови Бечеј
за 2014. годину

ОПШТИНСКА УПРАВА
1.

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

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