
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 5                               Нови Бечеј 16.10.2001 године             година XXXVII 

 
1. 
 
 На основу члана 27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ( ″Сл. 

гласник РС ″,бр.број 44/95,16/97 и 46/98 ) и члана 16. став 1. тачке 2. Статута општине 

Нови Бечеј ( ″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина 

општине Нови Бечеј на седници одржаној  дана 16.10.2001. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради Генералног плана Новог Бечеја 
 

 
Члан 1. 

 Приступа се изради Генералног плана Новог Бечеја ( у даљем тексту : Генерални 
план) којим би се извршила провера решења датих важећим Генералним урбанистичким 
планом Новог Бечеја у односу на настале промене у простору, процесу развоја насеља, 
настале друштвене промене, промене у регулативи, што ће резултирати новим решењем у 
функцији усмеравања урбаног развоја. 
 

Члан 2. 
 Генерални план се односи на простор обухваћен границом грађевинског подручја 
по важећем Генералном урбанистичком плану Новог Бечеја, с тим што ће се у поступку 
израде и јавног увида, границе које обухвата план и границе грађевинског подручја 
преиспитати и по потреби кориговати. 
 

Члан 3. 
 За носиоца израде Генералног плана одређује се ″ Завод за урбанизам Војводине ″ 

из Новог Сада, улица Железничка 6/III у сарадњи са ЈП ″Дирекција за планирање, 

изградњу, уређење грађевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј ″ из Новог Бечеја. 

 
Члан 4. 

 Носилац израде Генералног плана је дужан урадити нацрт Генералног плана у року 
од 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 

 Средства за израду Генералног плана ће се обезбедити из буxета Скупштине 
општине Нови Бечеј у складу са Планом утрошка буxетских средстава из комуналне 
области. 
  

Члан 6. 
 Скупштина општине Нови Бечеј до усвајања Генералног плана, сходно члану 35. 
став 3. Закона о планирању и уређењу простора и насеља, може доносити урбанистичке 
планове, план парцелације и урбанистичке пројекте уз сагланост министра. 
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Члан 7. 
 Нацрт Генералног плана ставиће се на јавни увид и стручну расправу свим 
заинтересованим правним и физичким лицима. Јавни увид и стручна расправа се 
оглашавају на огласној табли Скупштине општине Нови Бечеј и Месне заједнице Нови 
Бечеј, у локалном листу ″Бечејски мозаик″ и на радију Нови Бечеј. 

 Јавни увид и стручна расправа ће трајати 45 дана од дана утврђивања нацрта 
Генералног плана од стране Извршног одбора Скупштине општине, када ће се утврдити 
датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 
 О јавном увиду и стручној расправи стараће се стручна Комисија именована од 
стране Скупштине оштине. 
 Комисија о свом раду сачињава извештај који садржи податке о спроведеном 
јавном увиду, обављеној стручној расправи и о свим примедбама са ставом о свакој 
примедби и доставља га Скупштини општине, као саставни део образложења Генералног 
плана. 
 

Члан 8. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке ће вршити Одељење за урбанизам, стамбено-
комунале послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови Бечеј. 

 О реализације Генералног плана ће се старати ЈП ″Дирекција за планирање, 

изградњу, уређење грађевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови 
Бечеј″ из Новог Бечеја. 

 
Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 03-350- 8 /2001.                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 16.10.2001.                                                          Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
2. 

На основу члана 3. став 1., 5. и 9. став 1. Закона о платама у државним органима 
(″Службени гласник РС″, број 34/2001), члана 69. став 1., 2. и 3. Закона о радним 

односима у државним органима (″Службени гласник РС″, број 48/91 и 66/91) 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 седници одржаној дана 16.10 2001. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о опримањима лица које бира и именује Скупштина општине и одборника 

Скупштине општине Нови Бечеј 
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Члан 1.  
 Овом Одлуком уређују се плате и друга примања лица која бира и именује 
Скупштина општине и накнаде потпредседника Скупштине општине и Извршног одбора, 
одборника Скупштине општине и чланова Извршног одбора и чланова радних тела 
Скупштине општине и Извршног одбора. 
 

Члан 2.  
 Право на плату, додатак на плату и друга примања по овој одлуци имају лица 
изабрана односно именована  у Скупштини општине Нови Бечеј и то:  

- председник Скупштине општине,  
- председник Извршног одбора Скупштине општине,  
- секретар Скупштине општине и  
- Општински јавни правобранилац. 

 
Члан 3. 

 Лица из члана 2. ове одлуке за свој рад примају плату која се исплаћује по истеку 
месеца на који се односи. 

 Плата се прима и за време коришћења годишњег одмора и за дане државних 
празника за које је законом прописано да се не ради. 
 

Члан 4.  
 Плата се утврђује на основу: 

1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица) 
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент) 
3. додатка на плату 
4. обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање из плате, у складу са законом. 
 

Члан 5. 
 Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Административни одбор Народне 
скупштине Републике Србије.  

 
Члан 6.  

 Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему. 
 Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора. 

Члан 7. 
 Коефицијент за лица из члана 2. ове одлуке могу се утврдити највише до 90% 
коефицијента за обрачун и исплату плате народног посланика на сталном раду у Народној 
скупштини,  односно до 90% од коефицијента  8,60. 
 

 Коефицијент за утврђивање плата за лица из члана 2. ове одлуке износе: 
 1. Председник Скупштине општине                                          7,74 
 2. Председник Извршног одбора Скупштине општине           7,43 
 3. Секретар Скупштине општине                                               7,27 
 4. Општински јавни правобранилац                                          6,81 
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Члан 8. 
 Лицима из члана 2. ове одлуке припада додатак на плату за:   

1. време проведено у радном односу (минули рад) 
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене 

прописима (прековремени рад) 
3. рад на дан државног и верског празника 
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски 

додатак) 
5. рад ноћу (између 22.00 и 6,00 часова наредног дана, ако такав рад није 

вреднован при утврђивању коефицијента. 
 
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини 

утврђеној Општим колективним уговором и Правилником о остваривању права из радног 
односа  запослених у Општинској управи Нови Бечеј. 

 
Члан 9. 

 Лице из члана 2. ове одлуке по престанку функције има право на плату у трајању 

од 6 месеци у висини коју је имао у време престанка функције. 
 Право на плату из става 1. овог члана може се изузетно продужити до 6 месеци 
уколико у том времену лице стиче право на пензију. 
 Право из става 1. и 2. овог члана престаје заснивањем радног односа или 
стицањем права на пензију према прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 
 

Члан 10.  
 Потпредседници Скупштине општине и Извршног одбора имају право на накнаду у 
месечном износу, а одборници, чланови Извршног одбора и чланови радних тела 
Скупштине општине и Извршног одбора када присуствују седницама.  
 

Члан 11.  
Одборници Скупштине општине, чланови Извршног одбора, чланови радних тела 

Скупштине општине и Извршног одбора по основу присуства на седницама Скупштине 
општине и Извршног одбора имају право на накнаду у висини дневнице, која се исплаћује 
запосленима у Општинској управи Нови Бечеј. 
  

Члан 12. 
 Лица из члана 10. ове одлуке, која због присуства на седницама долазе из 
насељених места, имају право на накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске 
карте. 
 

Члан 13. 
 Потпредседници Скупштине општине и Извршног одбора имају право на накнаду у 
висини од 15 % од плате председника Скупштине општине односно председника 

Извршног одбора, уколико су два потпредседника , 20 % ако је један потпредседник. 
Члан 14. 

 Средства за плате, накнаде и друга примања изабраних односно именованих лица 
и одборника Скупштине општине, чланова Извршног одбора и чланова радних тела 
Скупштине општине и Извршног одбора обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј. 
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Члан 15.  
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине 
општине Нови Бечеј доноси решење о примања лица које бира односно именује 
Скупштина општине и о накнадама потпредседника Скупштине општине и Извршног 
одбора. 
 Приговор на решење Комисије из става 1. овог члана подноси се у року од 8 дана 
Скупштини општини. 
 

Члан 16. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о примањима лица која 
бира и именује Скупштина општине Нови Бечеј и одборника у скупштини општини 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 1/96 и 2/97). 

 
Члан 17. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: 01- 120-2/2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана:   16.10. 2001. године                                                      Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
        
3.  
 На основу члана 49 Статута општине Нови Бечеј (″ Службени лист општине нови 

Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 

16.10.2001 године , донела је  
 

ОДЛУКУ 
о уласку Општине Нови Бечеј у Регионалну Агенцију за развој малих и средњин 

предузећа д.оо у функцији оснивача 
 
 
 
1. Одобрава се Општини Нови Бечеј да може бити један од оснивача Регионалне Агенције 
за развој малих и средњих предузећа, као непрофитабилног предузећа. 
 
2. Овлашћује се Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечeј да изврши све потребне 
радње у циљу регистрације Агенције из тачке 1. ове Одлуке. 
 
3. Овлашћује се Иван Главашки , предесдник Извршног одбора Скупштине општине Нови 
Бечеј, да може потписати све правне акте неопходне за регистрацију Регионалне Агенције 
за развој малих и средњих предузећа. 
 

4. Ова Одлука објавиће се у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01-30-1/2001                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.10.2001 године                                                      Скупштина општине 
Нови Бечеј                                                                         Милован Баштованов с.р. 

 
4. 
 
 На основу члана 10,15. став 2,18.став 5,22.став 3,25,27.став 2,29и 30.став 1. Закона 
о грађевинском земљишту (″Сл. гласник РС″, бр. 44/95 и 16/97 ) и члана 49 Статута 

општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј ″Сл.лист општине Нови Бечеј″, бр. 

7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 16.10.2001.године 
донела је 
 

О Д Л У К У 
о допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 
Члан 1. 

 У члану 56. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту ( ″ Службени лист општине 

Нови Бечеј ″, број 4/96 , 2/97, 1/98 и 6/98) врши се следећа допуна : 

 Под Б/И група после речи ″комерцијалног″ карактера тачка се брише и ставља 

запета, те додају речи : ″саобраћај и везе″. 

 Под  В/И група после речи″ адвокати″ тачка се брише и ставља запета, те додају 

речи : ″ саобраћај и везе″. 

 
Члан 2. 

 Ову Одлуку објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  
Број : 03- 350- 9/2001                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 16.10.2001.год.                                                      Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                              Милован Баштованов с.р. 
 
5. 

На основу члана 16. став 1. тачке  Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој 

седници одржаној дана   16.10. 2001. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о оснивању Фонда солидарности општине Нови Бечеј 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Фонда солидарности општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј″, број 9/93) (у даљем тексту: Одлуке) у члану 1. став 1. после речи 

″...материјалног положаја″ брише се зарез и додају речи ″непосредно грађанима и″ 
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У ставу 2. додају се три нове алинеје које гласе: 
″- у изузетним случајевима за давање помоћи грађанима за плаћање трошкова 

лечења 
- за давање стипендија ученицима и студентима 

за путне трошкове ученицима. ″ 

 
Члан 2. 

У члану  4.Одлуке став 1. алинеја 1. мења се и гласи: 
 ″- од средстава остварена од пореза на фонд зарада према Одлуци о висини и 

начину коришћења средстава пореза на фонд зарада општине Нови Бечеј ″ 

 
 

Члан 3. 
 У члану 5. Одлуке после речи ″...Предшколске установе″ ставља се зарез и брише 

се ″и″, а после речи ″школе″ додају се речи ″и грађани.″ 

 
 

Члан 4. 
У члану 9. Одлуке додаје се нов став који гласи: 
″Свако насељено место општине мора имати једног члана у Управном одбору. ″ 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у 
″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 03-022- 7 /2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.10.2001 године                                                             Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                            Милован Баштованов с.р. 
 
6. 
 На основу члана 53. Закона о друштвеној бризи о деци ( ″ Сл. гласник РС ″ бр. 

49/92, 29/93,67/93,47/94 и 25/96 ) и чл. 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист 

општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000) на седници одржаној  16.10.2001 године, донела 

је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 1. Даје се сагласност на Годишњи пограм васпитно-образовног рада,  
     социјалног рада, превентивне здраствене заштите, дневног смештаја, 
     друштвене бриге о деци и других активности у Предшколској установи 
     ″ Пава Сударски ″ Нови Бечеј за радну 2001/2002. годину. 

 
 
 2. Усваја се извештај о раду ПУ ″ Пава Сударски ″ Нови Бечеј 

     од 01.09.2000. до 31.08.2001. године. 
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3. Решење објавити у ″ Слушбеном листу општине Нови Бечеј .″ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-020-33/2001                                                                       ПРЕДСЕДНИК                                 
Дана:16.10.2001. године                                                              Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
7. 
 На основу члана 49 Статута општине Нови Бечеј (″ Службени лист општине нови 

Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000) и члана 30 Пословника о раду Скупштине општине Нови Бечеј 

(″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 1/2001) Скупштина општине нови Бечеј на 

својој седници од 16.10.2001 године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању и именовању чланова Комисије за питање жена општине Нови 

Бечеј 
 
I 

 Образује се Комисија за питање жена општине Нови Бечеј у следећем саставу: 
 
1. Драгица Пигл - председник, 
2. Qиљана Богнић - члан, 
3. Душица Варга - члан, 
4. Јасмина Белић - члан, 
5. Славица Белић-Ставровић - члан, 
6. Ђукичин Агнеш - члан, 
7. Надица Блажић. 
 

II 
 
 Задаци Комисије: 
- рад на организовању превентивне здравствене заштите жена и здравствених контрола у 
циљу раног откривања малигних обољења, 
- разматрање питања из области социјалне заштите, 
- разматрање питања развоја женског предузетништва, 
- израда програма за самозапошљавање сеоске жене, 
- пружање помоћи при формирању женских организација, 
- вођење евиденције о положају жена и њихобим потребама, 
- едукација жена за укључивање у институције политичког система, односно одлучивање, 
- евидентирање кандидаткиња и њихово укључивање у друштво, 
- рад на оснивању СОС телефона за жене које трпе насиље и сл. 
 У циљу реализације ових задатака Комисија ће сачинити свој Програм рада, који ће 
доставити Скупштини општине. Комисија ће најмање једном годишње обавестити 

Скупштину о реализацији програма. 
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III 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број:01-020-34  /2001                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана:16.10.2001 год.                                                              Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
1. 

На основу члана 3. став 1., 5. и 9. став 2. Закона о платама у државним органима 
(″Службени гласник РС″, број 34/2001), члана 18. став 2. Одлуке о организацији, 

делокругу и раду Општинске управе (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/2000) и 

члана 2. став 1. тачке 14. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј 
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 1/2001) Извршни одбор Скупштина 

општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 10.10. 2001. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о примањима лица које поставља Извршни одбор Скупштине општине Нови 

Бечеј 
 
 

Члан 1. 
 Овим решењем уређују се плате и друга примања лица које поставља Извршни 
одбор Скупштине општине Нови Бечеј. 
 

Члан 2. 
Право на плату, додатак на плату и друга примања по овом решењу имају лица 

које поставља Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј и то: 
- начелник Одељења за управу, скупштинске и заједничке послове 
- начелник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство 

и заштиту животне средине 
- начелник Одељења за друштвене делатности 
- начелник Одељења за буџет, финансије и привреду. 

 
Члан 3. 

Лица из члана 2. овог решења за свој рад примају плату која се исплаћује по 
истеку месеца на који се односи. 
 Плата се прима и за време коришћења годишњег одмора и за дане државних 
празника за које је законом прописано да се не ради. 
 

Члан 4. 
 Плата се утврђује на основу: 

1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица) 

2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент) 
3. додатка на плату 
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4. обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са законом. 

 
Члан 5. 

 Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије.  
 

Члан 6.  
 Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему. 
 Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за 
коришћење годишњег одмора. 
 

Члан 7. 
Коефицијент за лица из члана 2. овог решења могу се утврдити највише до 90% 

коефицијента за обрачун и исплату плате начелника округа односно до 15,80. 
 
Коефицијент за утврђивање плате за лица из члана 2. ове одлуке износи 14,22. 

 
Члан 8. 

 Лицима из члана 2. ове одлуке припада додатак на плату за:   
1. време проведено у радном односу (минули рад) 
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене 

прописима (прековремени рад) 
3. рад на дан државног и верског празника 
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски 

додатак) 
5. рад ноћу (између 22.00 и 6,00 часова наредног дана, ако такав рад није 

вреднован при утврђивању коефицијента. 
 
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини 

утврђеној Општим колективним уговором и Правилником о остваривању права из радног 
односа  запослених у Општинској управи Нови Бечеј. 
 

Члан 9. 
Средства за плате, накнаде и друга примања за лица из члана 2. овог решења 

обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј. 
  

Члан 10. 
 Решење о примања лица које поставља Извршни одбор Скупштине општине Нови 
Бечеј доноси секретар Општинске управе. 
 Приговор на решење Комисије из става 1. овог члана подноси се у року од 8 дана 
Скупштини општини. 

 
Члан 11 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење о платама лица које 
поставља Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 

Бечеј″, број 1/96 и 2/97). 
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Члан 12. 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу  

општине Нови Бечеј″. 

 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-120-3/2001                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.10.2001. године                                                      Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                           Иван Главашки с.р.                                                                        
 
2. 
  
 На основу члана 11. став 2. Уредбе о висини зарада и другим примањима у јавним 
предузећима и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине 
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 1/2001) Извршни одбор 

Скупштине општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 10.10. 2001. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на усклађивање плата ЈП за комунално-стамбене послове 

″″″″Комуналац″″″″ Нови Бечеј 

 
I 
 

 Даје се сагласност на усклађивање плата ЈП за комунално-стамбене послове  
″Комуналац″ Нови Бечеј у складу са резултатима пословања предузећа, које је усвојено на 

седници Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј одржане 18.9.2001. године и 
то:  

- од 01.7. до 30.9.2001. године да цена рада по коефицијенту може бити до 
3.000,00 динара 

 - од 01.10. до 31.01.2002. године да цена рада по коефицијенту може бити 
до 3.400,00 динара 
 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-121-1/2001                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.10.2001 године                                                         Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                   Иван Главашки с.р.                                           
 
                                                                                            
3. 

На основу члана 2. Одлуке о начину образовања цена комуналних производа и  
услуга на територији општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ , бр. 

3/96) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 
10.10.2001. године, доноси 
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РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Ј.П. ″″″″КОМУНАЛАЦ″″″″ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
I 

Утврђују се цене производа и услуга и то : 
 
I Производња и дистрибуција воде                                                         динара 
 
1. Домаћинства                                                              1 м3                          9,00 
2. Образовање, дечија заштита, социјална и 
    здравствена заштита, култура и физ. култ.           //                            11,84 
3. Остали корисници                                                       //                            29,60 
4. Домаћинства-месечни паушал                                 //                           111,60 
5. Остали корисници-месечни паушал                       //                           875,00 
 
II Одвођење и пречишћавање отпадних вода 
 
1. Домаћинства                                                              1 м3                           4,65 

2. Образовање, дечија заштита, социјална и 
    здравствена заштита, култура и физ. култ.           //                              7,40 
3. Остали корисници                                                       //                           18,50 
4. Домаћинства-месечни паушал                                 //                            62,40 
5. Остали корисници-месечни паушал                       //                          555,00 
 
III Изношење и депоновање смећа 
 
1. Домаћинства - месечни паушал                                                              44,68                                             
2. Образовање, дечија заштита, социјална и           1 м2 
    здравствена заштита, култура и физ. култ.           //                              0,94 
3. Остали корисници                                                       //                              2,36 
4. Киосци и приватне продавнице- месечни 
    паушал.                                                                          //                           188,90 
 

II 
 Ступањем на снагу овог Решења  престаје да важи Решење о утврђивању цена 
производа и услуга Ј.П. ″ Комуналац ″ Нови Бечеј број 03-412-1/2001 ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј ″, бр.2/2001). 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″, а примењиваће се од 01.11.2001.године. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 03-412-2/2001                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.10.2001.год.                                                                 Извршног одбора 

Нови Бечеј                                                                                Иван Главашки с.р. 
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4. 
 На основу члана 67 Закона о друштвеној бризи о деци (“Службени гласник РС“ број 
29/93, 49/93, 53/93 и 67/93) и члана 3. Правилника о мерилима за утврђивање цена 
услуга у дечијим установама (“Службени гласник РС“ број 1/93) Извршни одбор 
Скупштине општине Нови Бечеј, на својој седници од 10.10.2001. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

″″″″ПАВА СУДАРСКИ″″″″  НОВИ БЕЧЕЈ 

 
I 

Месечна економска цена целодневног боравка деце од 1-3 године износи: 
а)  по групи: 85.897,77 динара 
б) по детету: 6.135,56 динара 

Дневна  економска цена целодневног боравка деце од 1-3 године износи: 
а)  по групи: 3.734,69 динара 
б) по детету: 266,76 динара 

 

II 
Месечна економска цена целодневног боравка деце од 3-7 година износи: 
а)  по групи: 116.219,23 динара 
б) по детету: 5.282,69 динара 

Дневна  економска цена целодневног боравка деце од 3-7 године износи: 
а)  по групи: 5.053,01 динара 
б) по детету: 229,68 динара 

   
III 

Месечна економска цена полудневног боравка деце  износи: 
а)  по групи: 59.567,97 динара  
б) по детету: 2.382,72 динара 

Дневна  економска цена полудневног боравка деце  износи: 
а)  по групи: 2.589,91 динара 
б) по детету: 103,60 динара 

IV 
Родитељи боравак детета плаћају: 
1. За целодневни боравак деце од 1-3 године (јаслице) 
    - месечно 1.200,00 динара 
  

2. За  целодневни боравак деце од 3-7 година 
    - месечно 1.000,00 динара 
  
3. За полудневни боравак  
    - месечно 450,00 динара 

  
V 

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу Општине Нови 
Бечеј “, а примењиваће се од  01.новембра 2001. године. 
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ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-61- 13/2001                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.10.2001.године                                                         Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                Иван Главашки с.р. 
 
5. 
 
 На основу члана 98. став 3. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник 

Републике србије ″, број 49/99) и члана 15. Одлуке о организацији, делокругу и раду 

Општинске управе (″Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000) Извршни одбор 

Скупштине општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 10.10.2001 године , донео је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места у Општинској управи Нови 

Бечеј 

 
 
I 

 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији рада и систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј број 
01-020-31/2001 који је донет од стране секретара Општинске управе Нови Бечеј дана 
28.09.2001 године. 
 

II 
 

 Ово Решење ће се објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: 01.020-32/2001                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 25.04.2001 године                                                                 Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                    Иван Главашки с.р. 
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