
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 2                        Нови Бечеј  06.03.2003. године                  година XXXIX 

 
1. 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник Републике 
Србије″ број 9/2002) и члана 27. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине 
Нови Бечеј″) број 7/2002.) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 
06.03.2003. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком оснива се Фонд солидарне стамбене изградње Нови Бечеј, уређује 
делокруг, организација, начин, услови и рокови коришћења и враћања средстава 
остварених од пореза на фонд зарада за решавање стамбених потреба запослених у 
предузћима, установама, државним органима и органима локалне самоуправе који за ову 
намену не располажу довољно средствима (у даљем тексту: станови солидарности), 
поступак и критеријуми за доделу станова солидарности, као и друга питања од значаја за 
рад Фонда. 
 

Члан 2. 
 Фонд солидарне стамбене изградње општине Нови Бечеј оснива се ради изградње 
и доделе станова предузећима, установама, државним органима и органима локалне 
самоуправе који не располажу довољним средствима ради решавања стамбених потреба 
запослених у овим субјектима.  
 

Члан 3. 
 Средства за солидарну стамбену изградњу су строго наменска. 
 Средства за солидарну стамбену изградњу могу се користити за изградњу станова 
солидарности, за куповину станова и стамбених зграда на тржишту за намене утврђене 
овом Одлуком.  
 
 
 II ФОНД, ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ФОНДА 

 
Члан 4. 

 Назив Фонда је: Фонд солидарне стамбене изградње општине Нови Бечеј.Седиште 
Фонда је у Новом Бечеју,ул.Жарка Зрењанина бр. 8. 
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Члан 5. 
 Фонд има својство правног лица. Фонд представља и заступа председник Управног 
одбора. 
 

Члан 6. 
 Делатност Фонда је: 
 - доношење средњорочних и годишњих програма изградње станова солидарности, 
уз сагласност оснивача и старање о реализацији истих, 
 - доношење Статута Фонда уз сагласност Скупштине општине, 
 - инвеститорски послови,  
 - вођење евиденције о средствима за солидарну стамбену изградњу, 
 - доношење одлуке о додели станова солидарности у складу са критеријумима, 
утврђеним овом Одлуком, 
 - подношење тромесе;ног извештаја о раду Фонда оснивачу,  
 - сви други послови у вези коришћења средстава за солидарну стамбену изградњу. 
 

Члан 7. 
 Средства Фонда обезбеђују се из: 
 - средстава остварених од пореза на фонд зарада, а у складу са чланом 4. став 2. 
Закона о порезу на фонд зарада и Одлуком о висини и начину коришћења средстава 
пореза на фонд зарада општине Нови Бечеј, 
 - средства од продаје станова солидарности,  
 - стицања по другом основу.  
 

Члан 8. 
 Средства остварена од пореза на фонд зарада уплаћују се на рачун буxета 
Скупштине општине Нови Бечеј. 
 Са рачуна буxета средства се преносе на жиро рачун Фонда.  
 

Члан 9. 
 Орган управљања Фонда је Управни одбор који има 7 чланова.  
 Чланове Управног одбора именује Скупштина општине Нови Бечеј, на период од 4 
године.  
 

Члан 10. 
 Управни одбор има председника којег именује Скупштина општине из реда чланова 
Управног одбора, на период од 4 године.  
 

Члан 11. 
 Поред председника, Управни одбор има заменика председника. Заменика 
председника Управног одбора бирају чланови Управног одбора Фонда из својих редова на 
начин утврђен Статутом Фонда.  
 

Члан 12. 
 

 Управни одбор Фонда врши следеће послове: 
 - доноси Статут Фонда уз сагласност Скупштине општине Нови Бечеј,  
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 - Одлучује о свим инвеститорским пословима везаним за солидарну стамбену 
изградњу,  
 - доноси одлуку о куповини станова солидарности, 
 - врши расподелу станова солидарности и закључује уговор са корисником стана,  
 - доноси финансијски план уз сагласност оснивача, доноси завршни рачун, 
пословник о раду и друга акта и  
 - друге послове предвиђене Статутом. 
 

Члан 13. 
 

 Председник Управног одбора је одговоран за законитост рада Фонда.  
Члан 14. 

 Статутом Фонда ближе ће се регулисати делатност и организација рада Фонда, 
делокруг и начин рада Управног одбора, права и обавезе председника Управног одбора 
Фонда, начин коришћења средстава за солидарну стамбену изградњу и друга питања од 
значаја за рад Фонда.  
 

Члан 15. 
 

 Стручне, финансијске и административно-техничке послове за Фонд врши Јавно 
предузеће ″Комуналац″ Нови Бечеј. 
 Међусобни односи Фонда и ЈП ″Комуналца″ у обављању поверених послова, 
регулисаће се посебним уговором.  
 

 
III НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ КОРИШЋЕЊА И 

ВРАЋАЊА СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ 
СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

 
Члан 16. 

 Средства за солидарну стамбену изградњу користиће се за изградњу и за куповину 
станова и стамбених зграда на тржишту.  
 Приликом опредељења за начин коришћења средстава, Управни одбор Фонда је 
дужан да изабере најекономичнији начин утрошка средстава којим се подстиче изградња, 
куповина станова солидарности ради решавања што већег броја стамбених потреба 
корисника, уз обезбеђење основних услова становања.  
 Начин коришћења средстава, у смислу претходног става, Фонд ће уредити својим 
Статутом.  

Члан 17. 
 Додела станова солидарности предузећима, установама, државним органима и 
органима локалне самоуправе врши се у складу са критеријумима утврђеним овом 
Одлуком.  
 
1. Додела станова солидарности предузећу, установи, државном органу и 
органима локалне самоуправе. 
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Члан 18. 
 Станови солидарности додељују се предузећу, установи, државном органу и органу 
локалне самоуправе по поступку, на начин и у складу са критеријумима утврђеним овом 
Одлуком.  
 

Члан 19. 
 Ради утврђивања реда првенства (ранг листа) за доделу станова солидарности 
Управни одбор Фонда својом одлуком расписује конкурс који садржи: 
 - број, структуру и локацију станова који се обезбеђују из средстава солидарности, 
 - услове за учешће на конкурсу за доделу станова солидарности,  
 - критеријуме за одређивање приоритета у додели станова солидарности,  
 - назначење документације коју учесници конкурса треба да приложе уз пријаву на 
конкурс, рок за подношење пријаве и  
 - друге услове.  
 Конкурс се објављује у службеном листу општине Нови Бечеј, на огласним таблама 
Скупштине општине, Месних канцеларија и Месних заједница. 
 Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.  
 

Члан 20. 
 Обвезник плаћања пореза на фонд зарада који није удовољио тој обавези за 
календарску годину за који се доноси одлука о додели стана солидарности, посматрајући 
до месеца у којем се одлука доноси, нема права на доделу стана солидарности.   

 
 

 1. 1. Основни критеријуми за доделу стана солидарности 
 

Члан 21. 
 Основни критеријуми за доделу станова солидарности предузећу, установи, 
државном органу и органу локалне самоуправе су: 
 1. проценат зараде по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе у односу на просечну зараду по запосленом у општини у 
претходној години на основу званичних статистичких података објављених у Службеном 
листу,  
 2. број запослених радника у сталном радном односу, 
 3. број радника са нерешеним стамбеним потребама,  
 4. број добијених станова солидарности до расписивања конкурса и 
 5. сопствено учешће предузећа, установе, државног органа и органа локалне 
самоуправе. 
 
 
 1.1. 1. Проценат зараде по запосленом у предузећу, установи, државном 
органу и органу локалне самоуправе у односу на просечну зараду по 
запосленом у општини у претходној години.  
 Применом овог критеријума предузећа, установе, државни органи и органи 
локалне самоуправе добијају следећи број бодова: 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе мања за 40% и више у односу на просечну зараду у општини 
Нови Бечеј 
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                                                                                              18 бодова 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе мања за 30% до 39% у односу на просечну зараду у општини 
Нови Бечеј 
                                                                                               15 бодова 
 -  уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе мања за 20% до 29 у односу на просечну зараду у општини 
Нови Бечеј 
                                                                                               12 бодова 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе мања за 19% до 10% у односу на просечну зараду у општини 
Нови Бечеј 
                                                                                                 9 бодова 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе једнака просечној заради по запосленом у општини Нови 
Бечеј 
                                                                                                 6 бодова 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе већа за 10% од просечне зараде по запосленом у општини 
Нови Бечеј 
                                                                                                 3 бода 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе већа за 10% до 20% од просечне зараде по запосленом у 
општини Нови Бечеј 
                                                                                                 2 бода 
 - уколико је зарада по запосленом у предузећу, установи, државном органу и 
органу локалне самоуправе већа преко 20% од просечне зараде по запосленом у општини 
Нови Бечеј 
                                                                                                 0 бодова 
 
 1.1.2. Учесник који има запослених радника у сталном радном односу са 
стањем на крају претходне године у односу на годину у којој се врши 
расподела станова и то: 
 
 - од 500 до 1000 радника                              10 бодова 
 - од 250 до   499 радника                                8 бодова 
 - од 100 до   249 радника                                4 бода 
 - од   50 до     99 радника                                2 бода 
 - до   49 радника 
 
 
 1.1.3. Број радника са нерешеним стамбеним потребама 

 
 Применом овог критеријума бодовање се врши на следећи начин: 
 - 30 и више радника са нерешеним стамбеним потребама 
                                                                                                      10 бодова 
 - 20 до 29 радника са нерешеним стамбеним потребама 
                                                                                                        8 бодова 
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 - 10 до 19 радника са нерешеним стамбеним потребама 
                                                                                                        6 бодова 
 - до 9 радника са нерешеним стамбеним потребама 
                                                                                                        4 бода 
 
 1.1.4. Број добијених станова солидарности до расписивања конкурса 
 Применом овог критеријума бодовање се врши на следећи начин: 
 - уколико су предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе нису 
уопште добили стан солидарности припада им 60% од бодова утврђених применом 
критеријума број радника са нерешеним стамбеним потребама; 
 - уколико су предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе 
добили 1 стан солидарности, припада им 50% од бодова утврђених применом 
критеријума: број  радника са нерешеним стамбеним потребама: 
 - уколико су предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе 
добили 2 до 4 стана солидарности, припада им 40% од бодова утврђених применом 
критеријума број  радника са нерешеним стамбеним потребама; 
 - уколико су предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе 
добили 5 до 10 станова солидарности припада им 30% од бодова утврђених применом 
критеријума број радника са нерешеним стамбеним потребама; 
 - уколико су предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе 
добили преко 10 станова солидарности, припада им 20% од бодова утврђених применом 
критеријума: број радника са нерешеним стамбеним потребама.  
 
 1.1.5. Учесник који обезбеди процентуално веће сопствено учешће као 
неповратни део средстава од просечне уговорене цене грађења квадратног 
метра стана у Р Србији за претходно полугодиште ревалоризоване растом цена 
на мало од истека полугодишта до месеца у коме је расписан конкурс за 

расподелу станова, стиче следећи број бодова 
 - обезбеђење учешћа преко 50% 
 - од 40% - 49%                                       20 бодова 
 - од 30% - до 39%                                 15 бодова 
 - од 20% - 29%                                      12 бодова 
 - од 10% - 19%                                        8 бодова 
 - до 9%                                                     5 бодова 
 
 

Члан 22. 
 

 У случају да применом основних критеријума за доделу станова солидарности више 
предузећа, установа, државних органа и органа локалне самоуправе имају исти број 
бодова, приоритет у додели утврђиваће се применом допунских критеријума, следећим 
редоследом: 
 1. дужина времена остваривања ниже зараде по запосленом; 
  
 2. број радника са смањеном радном способношћу. 
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 1.2. Поступак доделе станова солидарности 
 

Члан 23. 
 Након утврђивања коначне ранг листе за доделу станова солидарности, Управни 
одбор Фонда у року од 30 дана од завршетка конкурса, доноси одлуку о додели стана 
солидарности. 
 Одлука о додели стана солидарности доставља се учесницима конкурса.  
 

Члан 24. 
 Учесници конкурса који сматрају да одлука из члана 25. став 1. није донета у 
складу са одредбама ове Одлуке, имају право да поднесу приговор на исту Извршном 
одбору Скупштине општине Нови Бечеј у року од 8 дана од дана достављања одлуке.  
 О приговорима на одлуку Управног одбора о додели стана солидарности 
предузећу, установи, државном органу и органу локалне самоуправе, Извршни одбор 
Скупштине општине Нови Бечеј је дужан да одлучи у року од 30 дана од дана подношења 
приговора.  
 

Члан 25. 
 

 Одлука Извршног одбора по приговору је коначна.  
 Извршни одбор може, по приговору одлуку Управног одбора: 
 - потврдити,  
 - укинути и вратити Управном одбору на поновно одлучивање и  
 - преиначити.  
 

Члан 26. 
 У случају укидања одлуке Управног одбора из члана 27 став 2. алинеја 2. Одлуке, 
Извршни одбор Скупштине општине може наложити Управном одбору расписивање новог 
конкурса.  
 

Члан 27. 
 Станови солидарности додељују се предузећу, установи, државном органу и органу 
локалне самоуправе на коришћење, али не и на располагање, уколико Управни одбор 
Фонда не одлучи другачије.  
 Управни одбор може донети одлуку да се додељени стан солидарности на захтев 
предузећа, установе, државног органа и норгана локалне самоуправе прода по тржишним 
условима, тј. по процени Републичке управе јавних прихода - Одељење у Новом Бечеју, с 
тим да би се овако тржишна цена умањила за проценат у ком је просечна зарада у 
субјектима - обвезницима плаћања пореза на фонд зарада била нижа од просечне зараде 
у општини Нови Бечеј у моменту доделе стана овом субјекту, али на такав начин да ово 
умањење не може бити веће од висине средстава солидарности издвојених од стране овог 
субјекта.  
 Услове и начин исплате цене стана из става 2 овог члана утврђује својим актом 
Управни одбор Фонда.  
 Средства од продаје станова из става 2. овог члана улазе у Фонд солидарне 
стамбене изградње.  
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Члан 28. 
 На основу коначне одлуке о додели станова солидарности Управни одбор је дужан 
да закључи уговор о регулисању међусобних односа са предузећем, установом, државним 
органом и органом локалне самоуправе коме је додељен стан солидарности.  
 

Члан 29.  
 Предузеће, установа, државни орган и орган локалне самоуправе коме је додељен 
стан солидарности на коришћење дужан је да у року од 60 дана од дана закључења 
уговора из члана 30. Одлуке, донесе коначну одлуку о додели стана у закуп запосленом и 
да о томе обавести Управни одбор Фонда.  
 У случају да корисник стана солидарности не донесе одлуку о додели стана 
запосленом у року из става 1. овог члана, дужан је да стан врати Фонду.  
 
 2. Расподела станова солидарности запосленима у предузећу, установи, 
државном органу и органу локалне самоуправе 
 

Члан 30.  
 Предузећа, установе, државни органи и органи локалне самоуправе врше 
расподелу подељених им станова солидарности запосленима на основу одлуке о 
расписивању конкурса за доделу стана солидарности.  
 Редослед запослених (ранг листа) за доделу стана солидарности предузеће, 
установа, државни орган и орган локалне самоуправе утврђује на основу свог општег 
акта.  
 
 
 3. Начин коришћења и повраћај издвојених средстава 
 

Члан 31.  
 По основу издвојених средстава за станове солидарности, обвезници плаћања 
пореза на фонд зарада  у смислу члана 4. Закона о порезу на фонд зарада и Одлуке о 
висини и начину коришћења средстава пореза на фонд зарада имају право на повраћај 
истих путем доделе стана из уплаћених средстава. 
 Доделу стана солидарности обвезницима пореза на фонд зарада у смислу члана 4. 
Закона о порезу на фонд зарада из става 1. овог члана врши Управни одбор Фонда на 
основу критеријума утврђених овом Одлуком.  
 Обвезници плаћања пореза на фонд зарада у смислу члана 4. Закона о порезу на 
фонд зарада из става 1. овог члана стичу право коришћења на стану додељеном у складу 
са одредбама ове Одлуке.  
 Обвезници плаћања пореза на фонд зарада у смислу члана 4. Закона о порезу на 
фонд зарада из става 1. овог члана могу стећи право располагања на додељеним 
становима солидарности сразмерно издвојеним средствима и укупном Фонду средстава 
засолидарну стамбену изградњу на основу одлуке Управног одбора Фонда.  
 

Члан 32. 
 Статом Фонда ближе ће се регулисати: начин стицања и коришћења средстава за 
солидарну стамбену изградњу, делатност и организација рада фонда, делокруг и начин 
рада Управног одбора, поступак за доделу станова солидарности предузећу, установи, 
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државном органу и органу локалне самоуправе као и друга питања од значаја за 
расподелу станова солидарности.  
 
 
 IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 33. 
 Фонд је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе 
Статут Фонда и да га достави на сагласност Скупштини општине Нови Бечеј. 
 

Члан 34. 
 Јавно предузеће ″Комуналац″ Нови Бечеј је дужно да усклади своја акта са 
одредбама ове Одлуке у року од 8 дана од дана давања сагласности на Статут Фонда.  
 

Члан 35. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за 
солидарну стамбену изградњу Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″ 
бр. 5/99), Одлука о начину и условима коришћења средстава за солидарну стамбену 
изградњу (″Службени лист општине Нови Бечеј″) бр. 7/95) и Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о начину и условима коришћења средстава за солидарну стамбену 
изградњу (″Службени лист општине Нови Бечеј″ бр. 5/99). 

Члан 36. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Нови Бечеј. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 03- 452-1 /2003                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03.2003. године                                            Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
 
2. 
 На основу одредаба члана 161 Закона о локалној самоуправи ( ″ Сл. гласник РС 
,бр.49/99 ) и члана 49 Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 
Бечеј″ бр. 7/99 ), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 06.03.2003. 
године донела је  
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања изборних активности за 

избор одборника Скупштине општине 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о начину финансирања изборних активности за избор одборника 
Скупштине општине  ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″ бр. 5/00 ), у члану 2 цифра 
″500,00″ замењује се цифром ″1000,00″. 
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Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-013-5/20032003                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 06.03.2003.год.                                                                  Скупштина општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                   Милован Баштованов с.р. 
 
3. 
 На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ( ″ 
Службени гласник Републике Србије ″, број 16/2002 ) и члана 27. тачка 24. Статута 
општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/2002 )Скупштина 
општине Нови Бечеј на седници одржаној      06.03. 2003. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
О НАКНАДИ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ″ПАВА СУДАРСКИ ″У 

НОВОМ БЕЧЕЈУ, ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА ИЗ ПОРОДИЦЕ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ 
ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком се уређује накнада трошкова боравка трећег и сваког наредног 
детета из породице са троје и више деце у Предшколској установи ″ Пава Сударски ″ у 
Новом Бечеју ( у даљем тексту : Предшколска установа ), на територији општине Нови 
Бечеј. 
 

Члан 2. 
 Трећим дететом, односно сваким наредним дететом из породице са троје и више 
деце, у складу са овом одлуком сматра се треће, односно свако наредно дете према 
редоследу рођења. 
 У случају да се у првом порођају родило троје или више деце, трећим детом 
сматрају се сва деца. 
 У случају да се по рођењу првог или прво двоје деце у следећем порођају роде 
двоје или више деце, сва деца рођена у том порођају сматрају се трећим дететом. 

Члан 3. 
 Треће и свако наредно дете из породице са троје и више деце има право на 
накнаду трошкова боравка у висини цене боравка детета у полудневном и целодневном 
боравку у Предшколској установи, коју плаћа родитељ. 

Члан 4. 
 Средства за накнаду трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у 
Предшколској установи, у сладу са одредбама ове Одлуке, обезбеђују се у буxету општине 
Нови Бечеј за 2003. годину. 
 

Члан 5. 
 Право на накнаду из члана 3. ове Одлуке има треће и свако наредно дете, ако 
родитељ има пребивалиште на територији општине Нови Бечеј. 
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Члан 6. 
 О праву накнаде из члана 3. ове Одлуке решава Одељење друштвених делатности 
на основу поднетог захтева родитеља. 
 Уз захтев се подноси извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици, 
доказ о пребивалишту родитеља и потврда да је дете уписано у Предшколској установи. 
 По жалби на решења из става 1. овог члана решава Извршни одбор Скупштине 
општине  Нови Бечеј. 
 

Члана 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ″Службеном листу 
општине Нови Бечеј″, а примењиваће се од 1. марта до 31. децембра 2003. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 
Број : 02-451-1/2003                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 06.03.2003.год.                                                       Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                          Милован Баштованов с.р. 
 
4. 
 
 На основу члана 12. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист 
општине Нови Бечеј″),број 7/2002 СО-е Нови Бечеј на седници одржаној дана 06.03. 2003. 
године, донела је 
 

П Р О Г Р А М 
финансирања комуналних потреба у општини Нови Бечеј у 2003 години 

 
 

Члан 1. 
 

 Средства за реализаију комуналних потреба утврђених Одлуком о буxету општине 
Нови Бечеј за 2003 годину у износу од 17.000. 000,00 динара распоређују се: 
  
И ОПШТИ ПОСЛОВИ 

 
 1. Рад на праћењу 

и проучавању промена у простору 
ЈП ″ Дирекција ″ Нови Бечеј  

240.000  

 2. Рад на спровођењу Програма 
финансирања комуналних потреба у 
општини Нови Бечеј у 2003 години - 
ЈП ″ Дирекција ″ Нови Бечеј 

260.000  

 3. Пошумљавање - набавка садница за 
дрвореде и ремизе- 
ЈП ″ Дирекција ″ Нови Бечеј 

250.000  
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II СРЕДСТВА РАСПОРЕЂЕНА ПО НАСЕQЕНИМ МЕСТИМА 
 

 Средства у износу од 16.250.000,00 распоређују се процентуално по насељеним 
местима и то: 
 1 Нови Бечеј 53,10% 8.628.750 дин 
 2 Ново Милошево 25,75 % 4.184.375 дин 
 3 Кумане 14,25% 2.315.625 дин 
 4 Бочар 6,90 % 1.121.250 дин 
 
 За проценте из предходног става примењен је критеријум - број становника. 

 
 а) За насељено место Нови Бечеј 
 
 1. Рад ЈП ″Комуналац ″ на уређењу и 

одржавању зелених површина, јавних 
површина и ветеринарске хигијене 

1.200.000  

 2.  Уређење јаме за одлагање 
животињских остатака - ЈП 
″Комуналац ″ 

350.000  

 3. Изградња водовода у улици Доже 
Ђерђа - уговор из 2002 године 

800.000  

 4 Ограђивање водоизворишта и 
уређење прилаза - ЈП ″Комуналац ″ 

550.000  

 5. Уређење пијаце - ЈП ″ Комуналц ″ 166.750  
 6. Уређење центра - ЈП ″ Комуналц ″ 200.000  
 7. Израда регулационог плана зоне 

центра - ЈП ″Дирекција 
350.000  

 8. Израда ГУП-а - уговор из 2002 212.000  
 9. Одржавање јавне расвете ЈП    

″Дирекција ″ 
800.000  

 10. Уклањање паса луталица - уговор из 
2002 

100.000  

 11. Прскање комараца ЈП ″Дирекција″ 400.000  
 12. Изградња тротоара на тргу 

ослобођења - ЈП ″ Дирекција ″ 
1.300.000  

 13. Израда пројекта техничке регулације 
саобраћаја за Нови Бечеј - ЈП ″ 
Дирекција ″ 

400.000  

 14. Израда пројекта фекалне канализације 
и водовода у улици Маршала Тита - ЈП 
″ Дирекција ″ 

600.000  

 15. Рад аутобуске станице у Новом Бечеју 
- МЗ Нови Бечеј 

1.200.000  

 
 б) За насељено место Ново Милошево 
 
 1. Рад ЈП ″Компред″  на уређењу и 

одржавању зелених површина, јавних 
540.000  



   Broj 2                              Novi Bečej, 06.03.2003 godine               Strana                                                                                                                   43 

 

површина и ветеринарске хигијене  
        2.     Уређење и одржавање гробља - ЈП 

″Компред″                                                       
200.000  

 3. Одржавање кишне канализације - ЈП ″ 
Компред″ 

500.000  

 4. Поправка пропуста на пешачким 
стазама - ЈП  ″ Компред ″ 

150.000  

 5. Израда пројекта уређења централне 
зоне Н. Милошево - ЈП ″ Дирекција″ 

290.000  

 6.  Израда регулационог плана уговор из 
2002 - ЈП ″ Дирекција″ 

260.000  

 7.  Израда водоводне мреже уговор из 
2002. године 

894.375  

 8. Израда путева - уговори из 2002. 950.000  
 9. Уређење објекта музеја Завод за 

заштиту спом.културе у Н. Саду 
200.000  

 10. Поверени послови у комуналној 
области МЗ Н. Милошево 

200.000  

     
 

 ц) За насељено место Кумане 

 
 1. Одржавање водоводне мреже МЗ 

Кумане 
300.000  

 2. Одржавање гробља МЗ -Кумане 200.000  
 3. Одржавање и уређење зелених јавних 

површина и пијаце - МЗ Кумане 
200.000  

 4. Одржавање комуналне хигијене 
(депоније смећа ) МЗ - Кумане  

200.000  

 5. Изградња путева - ЈП ″Дирекција″ 200.000  
 6. Пошумљавање - набавка садница за 

дрвореде ЈП ″Дирекција″ 
100.000  

 7. Одржавање гасне мреже ЈП 
″Комуналац ″ 

300.000  

 8. Припремни радови на изради 
регулационог плана насеља - ЈП  
″Дирекција ″  

300.000  

 9. Израда пројектно-техничке 
документације - ЈП ″Дирекција ″ 

400.000  
 
 
 

 д) За Насељено место Бочар 
 
 1. 

Одржавање водоводне мреже - МЗ 
Бочар 

140.000  

 2. 
Одржавање комуналне хигијене 

180.000  
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(депоније смећа ) МЗ Бочар 
 3. 

Одржавање зелених и јавних 
површина, пијаце и гробља - МЗ Бочар 

150.000  

 4. 
Одржавање јавне расвете 
ЈП″Дирекција″ 

50.000  

 5. 
Прскање комараца ЈП″Дирекција″ 

100.000  

 6. 
Поправка и обнова путева - ЈП 
″Дирекција″ 

450.000  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 03 - 400-7  /2003                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03. 2003 године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                   Милован Баштованов 
с.р. 
 
5. 
 На основу члана 22. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ( ″Службени гласник РС ″ , број 25/200 и 25/2002 ) и члана  
16. став 1. тачке 39.  Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, 
број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници одржаној 06.03.2003 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I 
 ДАЈЕ   СЕ САГЛАСНОСТ  на Програм пословања ЈП ″ Дирекција ″ за 2003 годину 
који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној дана 11.02.2003 
године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″ Службеном листу општине 
Нови Бечеј ″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01-020- 2/2003                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03.2003 године                                                           Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
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6. 
 На основу члана 22. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ( ″Службени гласник РС ″ , број 25/200 и 25/2002 ) и члана  
16. став 1. тачке 39.  Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, 
број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници одржаној 06.03.2003 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I 
 ДАЈЕ   СЕ САГЛАСНОСТ  на Програм рада КЈП ″ Компред ″ Ново Милошево  за 2003 
годину који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној дана 
05.02.2003 године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″ Службеном листу општине 
Нови Бечеј ″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: 01-020-3/2003                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03.2003 године                                                              Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
7. 
 На основу члана 22. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ( ″Службени гласник РС ″ , број 25/200 и 25/2002 ) и члана  
16. став 1. тачке 39.  Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, 
број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници одржаној 06.03.2003 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I 
 ДАЈЕ   СЕ САГЛАСНОСТ  на План рада ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј за 2003 годину 
који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној дана 10.02.2003 
године. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ″ Службеном листу општине 
Нови Бечеј ″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01-020-4 /2003                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03.2003 године                                                              Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
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8. 
 На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј  ( ″ Службени лист општине Нови 
Бечеј″, број 7/99 и 4/200 ) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 
06.03.2003. године донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
о избору председника Савета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине нови Бечеј 
 

I 
 За председника Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, и заштиту 
животне средине Скупштине општине Нови Бечеј бира се : 
 
 
 - Клачак Јожеф из Новог Милошева. 
 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″ 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020-5/2003                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 06.03.2003.год.                                                       Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                             Милован Баштованов с.р. 
 
9. 
 На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј  ( ″ Службени лист општине Нови 
Бечеј″, број 7/99 и 4/200 ) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 
06.03.2003. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о избору председника Комисије са представке и жалбе Скупштине општине Нови Бечеј 

 
I 

 За председника Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Нови Бечеј 
бира се : 
 
 - Георгије Дујин из Новог Бечеја 
 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020 - 6  /2003                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 06.03. 2003.год.                                                           Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                             Милован Баштованов с.р. 



   Broj 2                              Novi Bečej, 06.03.2003 godine               Strana                                                                                                                   47 

 

10. 
 На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 
Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000 и члана 9. Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене 
изградње општине Нови Бечеј и начину коришћења средстава за солидарну стамбену 
изградњу Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од  06.03.2003. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда солидарне стамбене 

изградње општине Нови Бечеј 
 
I 

 За председника Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу општине 
Нови Бечеј, именује се : 
 
 - Милинко Арсенов из Новог Милошева, 
  
 За чланове Управно одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Нови 
Бечеј, именују  се : 
 
 - Мишковић Ивица из Новог Бечеја, 
 - Богданов Драгиша из Новог Бечеја, 
 - Мајински Бранко из Новог Бечеја, 
 - Александар Станковић из Новог Бечеја, 
 - Ристески Снежана из Кумана, 
 - Габоров Драгиша из Бочара. 
 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020-7/2003                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана :06.03.2003                                                             Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                          Милован Баштованов с.р. 
 
11. 
 На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник Републике 
Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 и 66/94),те члана 24 Закона о изменама и допунама 
Закона о основној школи ( ″ Сл. гласник Републике Србије″бр. 22/2002 ) и члана 49. 
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 ) 
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 06.03.2003. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ″ У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

 
 



      Страна                              Нови Бечеј, 

06.03.2003. године               Број 2 
                            48                                     

                             

 

1.  
 Разрешава се  члана Школског одбора Основне школе ″Јосиф Маринковић ″ у 
Новом Бечеју Споменка Судчевић , представник Наставничког већа. 

2. 
 Именује се за члана Школског одбора Основне школе ″Јосиф Маринковић ″ у Новом 
Бечеју Споменка Кочиш, као представник Наставничког већа. 

3. 
 Мандат члановима Школског одбора траје 4 године. 
 

4. 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 
општине Нови Бечеј ″. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
  Број: 01-020-8/2003                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
  Дана: 06.03.2003.године                                                            Скупштине општине 
   Нови Бечеј                                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
12. 
 На основу члана 49 став 6. закона о здравственој заштити ( ″ Службени гласник РС 
″, број 17/92,26/92,50/92,52/93,53/93,67/93,48/94,25/96 и 18/2002) , члана 1. Одлуке о 
преузимању права и обавеза оснивача Дома здравља у Новом Бечеју ( ″ Службени лист 
општине Нови Бечеј ″, број 11/2002 ) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута општине Нови 
Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине на својој 
седници одржаној дана 06.03.2003. године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома здравља Нови Бечеј 

 
1. 

 Разрешавају се дужности  чланова Управног одбора Дома здравља Нови Бечеј: 
 
1. Др Исаков Јасмина, 
2. Др Иван Зец, 
 

2. 
 За чланове Управног одбора Дома здравља у Новом Бечеју именују се: 
 
1. Др Мирјана Бранковић, 
2. Мирјана Мартиновић фармацеута. 
 

3. 
  Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 
општине Нови Бечеј ″ . 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 
Број: 01-020- 9/2003                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.03.2003.године                                                        Скупштине општине 
 Нови Бечеј                                                                    Милован Баштованов с.р. 
 
 
1. 
 На основу чл. 6. Закона о плаћању и усмеравању средстава накнаде за коришћење 
добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производње нафте и гаса  
Фонд за усмеравање и доделу средстава накнаде за коришћење добара од општег 
интереса у производњи електричне енергије и производње нафте и гаса у општини Нови 
Бечеј , на својој седници од 04.03.2003. године, донео је следеће 
 

КРИТЕРИЈУМЕ  
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
- Постојећа проблематика на угроженост локације или подручја која је последица 
производње електричне енергије или нафте и гаса, 
- број лица и степен њихове угрожености,  
- вредност и значај материјалних добара угрожених производњом електричне енергије и 
нафте и гаса, 
- да ли је објекат у саставу већег система и да ли угроженост датог објекта директно 
утиче и на угроженост целог система, 
- да ли  је угроженост таквог карактера да оставља бројне последице на средину, 
- економске могућности корисника,  
- активности и предходна улагања корисника на уклањању штетних последица, 
- степен обезбеђености властитих средстава,  
- да ли је корисник већ користио средстава Фонда, 
- степен припремљености односно свеобухватност техничке документације, 
- Фонд ће у финансирању објекта учествовати са максимално 40% вредности радова осим 
у случајевима заштите човекове средине. 
 
 
У Новом Бечеју,  
04.03.2003.године                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                             УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 
                                                                                             Душан Попов с.р. 
 

ФОНД СА УСМЕРАВАЊЕ И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 

ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ И ГАСА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 На основу члана 10 Статута Фонда за усмеравање и доделу средстава накнаде за 
коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи 
нафте и гаса у општини Нови Бечеј, Управни одбор Фонда расписује  
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К О Н К У Р С 
 
 Ради доделе средстава, која се образују од накнаде коју  плаћају предузећа чија је 
делатност производња гаса, усмераваће се за финансирање објекта и извођење других 
радова ради спречавања и отклањања штетних последица, отварања експлоатационих 
поља и штетних последица коришћења тих објеката. 
 
И. Средства остварена од накнаде користе се према годишњим програмима за спречавање 
и отклањање штетних последица отварања експлоатационих поља која садрже : 
- податке о последицама отварања експоатационих поља,  
- врсту и обим програмираних радова и циљева и ефекте који се постижу њиховим 
извођењем, 
- износ укупних средстава потребних за извођење радова и извори из којих се обезбеђују, 
- динамику извођења радова, 
- начин праћења реализације програма. 
 
II Средства Фонда додељиваће се на основу усвојених Критеријума за доделу средстава. 
 
III Средства која ће се доделити  по основу овог конкурса су бесповратна. 
 
IV Захтев са доделу средстава, остварених од накнаде, подноси се у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, Општинској управи - Одељењу за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови Бечеј. 
 
V Уз захтев за доделу средстава подноси се програм коришћења и одлука о усвајању тог 
програма. 
 
 Овај Конкурс  објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
 
Број : 01-022-1/2003                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 04.03.2003.год.                                                       Управног одбора Фонда 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                       Душан Попов с.р. 
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