
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

          Број 2                                   Нови Бечеј 21.01.2016. године                             година  L 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
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 и 27/2015) и члана 56. став 

1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 

11/2014) Општинско веће општине Нови Бечеј, на 79. седници одржаној дана 21.01.2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

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

општине Нови Бечеј 

 

I 

За друго полугодиште школске 2015/2016 године ученицима и студентима обезбеђује се додатна подршака 

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.  задржаће се у обиму који је био у првом полугодишту ове године што подразумева да ће 

исти број корисника имати исти проценат надокнаде а из буџета ће се месчно за ове намене издвајати исти износ 

срдтава по тренутно важећим ценовницима превозника односно, ценама смештаја у ученичким домовима.  

Бесплатне ужине из тачке 4. обезбедиће се у складу са чланом  7. Одлуке,  15% од укупног броја деце у свакој 

школи. 

За крај школске године издвојиће се средства до ниво из 2015. године, за: 

 поклон књиге за постигнуте резултате у учењу најбољим ђацима по завршетку школске године 

 финансијске помоћи ученицима основних и средњих школа, као вид награђивања за учешће на разним 

такмичењима. 

II 

Право на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа и студената из тачке I овог решења остварује се за 

превоз аутобусом. 

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

100% цене путне 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. 
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IV 

О спровођењу овог решења стараће се Одсек за јавне службе и Одсек за финансије и привреду Општинске управе 

Нови Бечеј. 
V 

Ово решење објавити у службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: III 02-61-3/2016                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 21.01.2016. гoдинe                                                                                               Општинског већа 
  Н о в и   Б е ч е ј                                                                                                  Саша Шућуровић с.р. 

 
2. 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) и Решења о овлашћењу 

општинског већа општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 14/2014) Општинско веће 
општине Нови Бечеј, на 79. седници одржаној 21.01.2016. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини корисника  

Месне заједнице Нови Бечеј 
 

I 
Даје се сагласност за давање у закуп следећих  непокретности у К.О. Нови Бечеј, корисника Месне заједнице Нови 

Бечеј, у јавној својини које непосредно не служе извршавању надлежности установе,  ради остваривања прихода: 

 
 Пословни простор са двориштем у улици Јосифа Маринковића 82, парцела број 2118 укупне површине 08а 

09м2 од тога пословни простор површине 05а 05м2– за обављање угоститељске делатности; 

 Пословни простор у улици  Пролетерска 1 у Новом Бечеју, парцела број 194 укупне површине 18а 12м2 од 

тога пословни простор површине 18м2 – за обављање делатности трговине; 
 Пословни простор у улици Вука Караџића бб у Новом Бечеју површине 35м2, са улазом у локал из улици 

Вука Караџића (у тржном центру,) – за обављање угоститељске делатности. 

 
II 

Одобрава се кориснику непокретности, у К.О. Нови Бечеј, месној заједници Нови Бечеј да путем непосредне 

погодбе изда у закуп пословне просторе: 
 

1.  „Телеком Србија“ Београд дугогодишњем закупопримцу за обављање делатности телефоније: 
 

 Пословни простор у улици Јосифа Маринковића 73 парцела број 2298 укупне површине 77 м2 од тога 

простор површине  37,50м2; 

 Пословни простор у улици Тозе Марковића  8  у Новом Бечеју парцела број 459 укупне површине 16а 36м2 

од тога простор површине 15,50 м2 

 

2. Заинтересованом закупцу за обављање медијске делатности: 

 
 Пословни простор у улици Maршала Тита 8 парцела број 5650 укупне површине 136 м2 од тога простор у 

приземљу зграде са дворишне стране површине 63м2 канцеларија,  студијо и санитарни чвор. 

 

III 
Одобрава се кориснику непокретности, у К.О. Нови Бечеј, месној заједници Нови Бечеј да закључи уговор о 

уступању пословног простора без накнаде: 
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1. Пословни простор у улици Јосифа Маринковића 75   парцела број 2299 укупне површине 142 м2 од тога  

простор површине 51,02м2  ОШ „Јосифа Маринковића“  Нови Бечеј – за обављање ваннаставних активности 

ученика; 

2. Пословни простор у улици Maршала Тита 8 парцела број 5650 укупне површине 136 м2 од тога простор  

површине 18 м2 ЈП „Дирекција“ за обављање редовне делатности. 

3. Пословни простор у улици Maршала Тита 8 парцела број 5650 укупне површине 136 м2 од тога простор у 

приземљу зграде  са уличне стране површине 42м2  Туристичкој организацији општине Нови Бечеј, који се састоји 

од улаза и две канцеларије, за обављање редовне делатности; 

4. Пословни простор у улици Тозе Марковића  8  у Новом Бечеју парцела број 459 укупне површине 16а 36м2 

од тога простор површине 20,00 м2  Удружењу грађана „Центар за одрживост заједнице“ Нови Бечеј . 

 

IV 
За монтажни објекат у парку површине 09м2, за обављање делатности трговине и угоститељства, примениће се 

Одлука о коришћењу површина јавне намене(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, бр. 15/2010 и 9/2011); 

 
V 

Средства остварена давањем у закуп приход су Месне заједнице, као носиоца права коришћења.  
Месна заједница дужна је да о давању у закуп непокретности, након спроведеног поступка у складу са одредбама 

закона а на основу општинских одлука, у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, обавести 

Општинско веће општине Нови Бечеј. 
 

VI 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-46-76/2016                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.01.2016.године                                                                                      Општинског већа  

Нови Бечеј                                                                                                                Саша Шућуровић с.р. 
 

3. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 3/2014-пречишћен 

текст и 11/2014) и члана 43. Пословника Општинског већа општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 

Бечеј″, број 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 79. седници одржаној дана 21.01.2016. године, 

донело је 

ЗАКЉУЧАК 

 
УСВАЈА СЕ Препорука Повереника за заштиту грађана – омбудсмана Аутономне Покрајине Војводине, која је  

упућена Општини Нови Бечеј.  
 

НАЛАЖЕ СЕ Општинској  управи Нови Бечеј да за наредну седницу Скупштине општине изради Нацрт Одлуке о 
Изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Нови Бечеј којом ће се 

прописати саветодавно-терапијска услуга „СОС телефони“, чиме ће се обезбедити континуирано финансирање ове 

услуге из буџета општине Нови Бечеј. 
 

О спровођењу овог закључка стараће се Скупштинска служба и Центар за социјални рад општине Нови Бечеј . 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III 02-5-11/2015                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 21.01.2016. године                                               Општинског већа 

Нови Бечеј                                                              Саша Шућуровић с.р 
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4. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 3/2014-пречишћен 

текст и 11/2014) и члана 43. Пословника Општинског већа општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 

Бечеј″, број 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 79. седници одржаној дана 21.01.2016. године, 

донело је 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 
Радови на изградњи дела коловоза у улици I Крајишка у Новом Бечеју, реализоваће се у целости у складу са 

пројектом „ Изградња саобраћајнице у улици I Крајишка у Новом Бечеју“ за који су средства у износу од 
8.317.996,43 динара обезбеђена из буџета АП Војводине уз учешће Општине Нови Бечеј у износу од 812.292,00 

динара, на основу Уговора о преносу средстава број 136-401-775/2015-01/1 од 11.05.2015. 

 
II 

О спровођењу овог закључка стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и 
заштиту животне средине општине Нови Бечеј. 

Извештај о завршеним радовима и укупно утрошеним средствима, Одсек ће израдити заједно са Одсеком за 
финансије и приверду и доставити га Општинском већу. 

 

III 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 01-400-14/2016                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.01.2016. године                                                    Општинског већa 

Нови Бечеј                                                                    Саша Шућуровић с.р. 
 

5. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 3/2014-прчишћен текст 

и 11/2014) и члана 43. Пословника Општинског већа општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, 

број 12/2008) Општинско веће општине Нови Бечеј на 79. седници одржаној дана 21.01.2016. године, донело је 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 
Општина Нови Бечеј ће образовати Комисију за попис незаконито изграђених објекта као помоћног радног тела, 

(у даљем тексту: Комисија), у складу са Законом о озакоњењу објеката („Сл. гласник Рс“ бр.96/2015). Састав 
Комисије и начин рада Комисије ће посебним актом одредити начелница општинске управе Нови Бечеј. 

 

II 
Одобрава се накнада Комисији за попис незаконито изграђених објекта:  

 за трошкове рада Комисије у износу од 100,00 динара по сату и 100,00 динара по пописном листу по члану 

Комисије 
 за трошкове превоза, уколико се не користи службено возило, износ у висини цене аутобуске карте. 

 

III 
О спровођењу овог закључка стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове, грађевинарство и 

заштиту животне средине општине Нови Бечеј. 

Извештај о завршеним радовима и укупно утрошеним средствима, Одсек ће израдити заједно са Одсеком за 
финансије и приверду и доставити га Општинском већу. 

 
IV 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 01-400-14/2016                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.01.2016. године                                                  Општинског већa 

Нови Бечеј                                                                   Саша Шућуровић с.р. 

  
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

1. 

      ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ И ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

РАДИО ДИФУЗНЕ ДЕЛАТНОСТИ „РАДИО НОВИ БЕЧЕЈ“ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Исправља се грешка у Одлуци о укидању и покретању поступка ликвидације Јавног предузећа радио дифузне 

делатности „Радио Нови Бечеј“ Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 27/2015) тако што се у 
члану 5. став 1. речи „ на адресу за пријем поште“ замењују речима: „на адресу седишта“. 

 
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Број: II 02-642-12/2016                                                                                     СЕКРЕТАР                                           

Дана: 21.01.2016. године                                                                           Скупштине општине                                                              

Н о в и   Б е ч е ј                                                                                          Марица Бешлин с.р.  
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 


