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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 16

Нови Бечеј 26.09.2013. године

година XLVIII

1. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 9/2008), Општинско веће Општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 26.09. 2013.
године, донела је
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се право на коришћење, услови и начин коришћења службених
мобилних телефона и картица са претплатничким бројем (post paid) изабраних,
постављених и запослених лица у органима општине Нови Бечеј, у циљу благовременог и
ефикасног извршавања службених послова из оквира права и дужности општине,
поверених послова Републике и доступности корисника мобилног телефона у свако време
за службене потребе.
Право на коришћење службених мобилних телефона је право корисника на доделу
мобилног телефона, одржавање мобилног телефона у исправном стању и право плаћања
месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у прописаној висини.
Члан 2.
Право на доделу коришћења службеног мобилног телефона и картица за службене потребе
у органима из члана 1. овог Правилника имају:
1. Председник општине Нови Бечеј,
2. Заменик председника општине Нови Бечеј,
3. Председник Скупштине општине Нови Бечеј,
4. Заменик председник Скупштине општине Нови Бечеј,
5. Секретар Скупштине општине Нови Бечеј,
6. Начелник Општинске управе Нови Бечеј,
7. Помоћници председника општине Нови Бечеј,
8. Помоћник начелника за финансије,
9. Одборници Скупштине општине Нови Бечеј и
10. Чланови Општинског већа општине Нови Бечеј,
Члан 3.
Право на коришћење службеног мобилног телефона у органима општине Нови Бечеј имају
и руководиоци основних организационих јединица Општинске управе Нови Бечеј и
запослени чија је природа посла таква да постоји потреба да је у свако време доступан
грађанима, изабраним и постављеним лицима и другим сарадницима.
О праву коришћења службеног мобилног телефона запослених из става 1. овог члана
одлучује начелник Општинске управе Нови Бечеј.
Члан 4.
Предсеник општине Нови Бечеј може дати службени мобилни телефон и картицу са
претплатничким бројем (post paid) на коришћење и лицу које није изабрано, постављено и
запослено у органима општине Нови Бечеј, уколико то лице обавља послове за органе
општине Нови Бечеј.
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Члан 5.
Трошкови коришћења службеног мобилног телефона и картица са претплатничким бројем,
који се плаћају на терет буџета Општине Нови Бечеј, утврђују се у месечном износу без
претплате и ПДВ-а у висини :
- за лица из члана 2. тачке од 1.- 6. овог Правилника - у висини од 5.000,00 динара,
- за лица из члана 2. тачке 7.и 8. овог Правилника - у висини од 3.000,00 динара,
- за лице из члана 4. овог Правилника - у висини од ____ динара.
Одборници и чланови Општинског већа општине Нови Бечеј ће службене мобилне
телефоне користити у складу са условима тарифног пакета.
Члан 6.
По писменом захтеву лица из члана 2. овог Правилника, може се дати службени мобилни
телефон и без картице са претплатничким бројем и одобрити право на допуну приватне
картице (pre paid) у износу утврђен у члану 5. овог Правилника.
Члан 7.
Висина трошкова коришћења службеног мобилног телефона, прати се месечно.
Сваки корисник службеног мобилног телефона, у случају прекорачења износа наведеног у
члану 5. овог Правилника, сам сноси трошкове изнад одобреног лимита.
Пре давања на коришћење службеног мобилног телефона са картицом и
претплатничким бројем или службеног мобилног телефона без картице и претплатничког
броја, будући корисник је дужан и да да писмену изјаву, којом се саглашава да му се износ
који прелази дозвољени месечни рачун за службени мобилни телефон, наплати обуставом
од плате или накнаде за обављање функције.Образац изјаве је саставни део овог
Правилника.
Члан 8.
Изузетно, из оправданих разлога, поједини месечни рачун за коришћење службеног
мобилног телефона одређеног лица може бити виши од месечног ограничења из члана 5.
Овог Правилника.
Оправданост цени и о плаћању вишег рачуна од прописаног на терет буџета Општине Нови
Бечеј одлучује председник општине Нови Бечеј, на образложени писмени захтев корисника
службеног мобилног телефона.
Члан 9.
Службени мобилни телефон се користи искључиво за службене потребе.
Корисник службеног мобилног телефона је дужан да буде доступан на службени мобилни
телефон у свако доба.
Забрањено је давање на коришћење и послугу службеног мобилног телефона од стране
корисника. коме је додељен у складу са овим Правилником, другом лицу.
Члан 10.
Нестанак службеног мобилног телефона или квар на истом, корисник је дужан без
одлагања писмено пријавити Општинској уптрави Нови Бечеј – Одсеку за финансије и
привреду.
Члан 11.
Корисник службеног мобилног телефона је дужан да без одлагања врати или плати
утврђену вредност истог, по престанку правног односа по коме му је додељен на
коришћење.
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Члан 12.
О спровођењу овог Правилника стара Општинска уптрава Нови Бечеј – Одсек за финансије
и привреду и води евиденцију о службеним мобилним телефонима додељених у складу са
овим Правилником.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 01-44-26/2013
Дана: 26.09.2013. године
Нови Бечеј

Председник
Општинско веће
Саша Шућуровић с.р.

2. На основу члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („ Службенигласник Републике
Србије“, број 129/2007), и члана 56. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008),, Општинско веће општине Нови Бечеј
на седници одржаној дана 26.09.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
I
Душко Петровић, дипломирани правник из Кумана, поставља се за начелника Општинске
управе општине Нови Бечеј на мандат од пет година.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 01-020-128/2013
Датум: 26.09.2013. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

3. На основу члана 42. Закон о правима пацијената("Службеним гласник РС", бр. 45/2013,),
члана 4. Закона о јавном здрављу ("Службеним гласник РС", бр. 72/2009,) члана 4. Закона о
здравствеој заштити ("Службеним гласник РС", бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,
119/12, 45/13 ,) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Општинско веће општине Нови Бечеј на седници
одржаној дана 26.09.2013.године донело је
РЕШЕЊЕ
о оснивању Савета за здравље у општини Нови Бечеј
I
Оснива се Савета за здравље у општини Нови Бече, ради обезбеђивања функционисања
примарне здравствене заштите .
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У Савет се именују:
1. Бранко Свиленгаћин, члан општинског већа задужен за здравство – за председника
2. Миљан Исаков, помоћник председника општине за управне и нормативне послове –
за члана
3. Анђелка Коровљев, директор Дом здравља – за члана
4. Татјана Влаховић, руководилац експозитуре РФЗЗ – за члана
5. Дана Чокић, дипл. правник Дома здравља – за члана
6. Планинка Бојић, ПУ „Пава Сударски“ – за члана
7. Мирна Кузман, лекар Дома здравља – за члана
II
Циљ оснивања Савета је остваривање сарадње и усклађеног обављања послова у функцији
унапређења примарне здравствене заштите, разматрање приговора пацијената ради
заштите права пацијената, као и иницирање и праћење превентивних и других активности
у области јавног здравља, у општини Нови Бечеј.
Савет учествује у изради локалне политике примарне здравствене заштите, иницира и
учествује у изради Стратегије из ове области као и посебних планова и програма, прати и
разматра њихово остваривање и унапређење, бави се и другим питањима из надлежности
локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-020-129/2013
Дана: 26.09.2013. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

4. 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 23. седници, одржаној
дана 26.09.2013. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Одобравају се средства за субвенционисање бесплатних ужина у основним
школама на територији Општине Нови Бечеј, за школску 2013/2014. годину.
Свакој школи призаје се 15% бесплатних ужина од укупног броја деце у школи,
што износи:






ОШ „Милоје Чиплић“, Нови Бечеј
ОШ „Јосиф Маринковић“, Нови Бечеј
ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Ново Милошево
ОШ „Милан Станчић-Уча“, Кумане
ОШ„Доситеј Обрадовић“, Бочар

85
65
80
40
16
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2. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 01-400-35/2013
Дана: 26.09.2013. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Шућуровић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1. 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
Дому културе општине Нови Бечеј средства у износу од 260.000,00 динара.
II
Средства из тачке I овог решења користиће се за непланиране сврхе за апропријацију за
коју нису планирана средства и књижиће се у оквиру раздела 8 – Култура, Глава 8.2 – Дом
културе општине Нови Бечеј, Позиција 98, Економска класификација 482312.
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-04-400-2-5/2013
Дана: 19.09.2013.године
Нови Бечеј

Председник општине
Саша Шућуровић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.
2.
3.
4.

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у органима
Општине Нови Бечеј
Решење о постављењу начелника општинске управе
Решење о оснивању Савета за здравље у општини Нови Бечеј
Закључак о одобравању средстава за субвенционисање бесплатних
ужина у основним школама на територији Општине Нови Бечеј

16
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16
16
16
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј
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