СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 11

Нови Бечеј 15.10. 2002. године

година XXXVIII

1.
На основу члана 18. тачка 20. и члана 78. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи ( ″ Службени гласник Републике Србије, број 9/02 ″ и члана 12. тачка
20 Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/02)
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 15.10.2002 године, донела је
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе за
боравак у туристичким објектима на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе јесте грађанин који користи услугу смештаја у
туристичком објекту изван свог пребивалишта.
Туристичким објектом у смислу ове Одлуке сматра се хотел, пансион, камп,
туристички апартман, собе, односно куће и станови за одмор које физичка лица
издају туристима и путницима, као и сваки други објекат у коме се туристима и
путницима пружају услуге смештаја.
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту до
30 дана.
Члан 4.
Висина боравишне таксе утврђује се у износу од 30,00 динара.
Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
1. Деца до 7 година старости,
2. Лица са тешким чулним и телесним сметњама (слепи, глуви,
дистрофичари и др.)
3. Лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења
радних, истраживачких, еколошких и сличних акција,
4. Учесници школских екскурзија, односно ученици и студенти чији боравак
организују школе, више школе и факултети у оквиру редовних програма,
5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и
споразумима ослобођени плаћања таксе,
6. Страни држављани који организовано преко домаћих званичних
хуманитарних организација долазе ради пружања хуманитарне помоћи.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.
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Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ
о испуњавању услова утврђених у истом ставу ( чланска карта, потврда школе,
лекара, односно организатора извођења радних , истраживачких и еколошких
акција и др.)
Члан 6.
Боравишна такса неможе се наплатити у износу већем или мањем од
прописаног.
Члан7.
Наплату боравишне таксе врши правно или физичко лице које пружа услуге
смештаја ( у даљем тексту давалац смештаја ).
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге.
Члан 8.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој
терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 9.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже
износ боравишне таксе, а у случају из члана 5. ове Одлуке да наведе основ
ослобађања од плаћања боравишне таксе.
Члан 10.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року
од 5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу, односно по истеку месеца.
Члан 11.
Средства боравишне таксе приход су буxета општине и уплаћују се на
уплатни рачун број: 46901-840-221-6121, а користе се у складу са Законом, за
организовање туристичке информативно-пропагандне делатности и туристичких
манифестација, за подизање нивоа квалитета туристичке понуде општине, на
основу програма који за сваку календарску годину доноси Скупштина општине.
Члан 12.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања ,
застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није
посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона којим се
уређује порез на доходак грађана, ако овом Одлуком није другачије одређено.
Члан 13.
Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице које пружа услуге смештаја ако:
1. Боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане ( члан
6. ове Одлуке),
2. Не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге ( члан 7.
став 2. ове Одлуке),
3. У рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ
ослобађања од плаћања боравишне таксе ( члан 9. ове Одлуке),
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Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у правном лицу која учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се и предузетник
који учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице које пружа услуге смештаја које учини прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у ″ Службеном
листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-434-2/2002
Дана: 15.10. 2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2.
На основу члана 18. став 1. тачке 14 Закона о локалној самоуправи ( ″
Службени гласник Републике Србије ″, број 9/02) и члана 12. став 1. тачке 14.
Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/02)
Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од 15.10.2002 године донела је
ОДЛУКУ
о преузимању права и обавеза оснивача Дома здравља у Новом Бечеју
Члан 1.
Скупштина општине Нови Бечеј , у складу са Законом о локалној
самоуправи , преузима права и обавезе оснивача према Дому здравља у Новом
Бечеју, са седиштем у Новом Бечеју, Трг ослобођења бр.2.
Члан 2.
Директор Дома здравља у Новом Бечеју предузеће потребне радње за упис
у судски регистар статусне промене здравствене установе у погледу оснивача.
Органи управљања Дома здравља у Новом Бечеју дужни су да усагласе
опште акте са овом Одлуком у року од 15 дана од њеног ступања на снагу.
Члан 3.
До именовања директора, дужност директора обавља досадашњи директор
Дома здравља у Новом Бечеју.
До именовања председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома
здравља у Новом Бечеју, досадашњи Управни и Надзорни одбор настављају са
радом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у ″ Службеном
листу општине Нови Бечеј ″.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01- 50-1/2002
Дана: 15.10.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3.
На основу члана 21. став 1. Закона о грађевинском земљишту (″Службени
гласник РС″, број 44/95 и 16/97) 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 15.10. 2002. године, донела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење градског грађевинског земљишта
I
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ ДАЈЕ на коришћење неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини, парц. бр. 3394/6 површине од 08а и
97м2 и пар.бр. 3394/3 површине 32а 77м2 к.о. Нови Бечеј, у улици Башаидски
пут, АД ″Житопрерада ″ Нови Бечеј, уз накнаду по тржишној цени од 353,33
динара по метру квадратном. Површина обе парцеле износи 41а и 67м2 те
накнада укупно износи 1.484.827,10 динара.
Права и обавезе из ове Одлуке регулисаће се уговором.
II
Ова Одлука ће се објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-363-3/2002
Дана: 15.10.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4.
На основу члана 18. став 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи
(″Службени гласник РС″, број 9/2002) и члана 12. став 1. тачке 4. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 15.10 2002. године, донела је

РЕШЕЊЕ
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I
ОДОБРАВА СЕ јавни дуг Општине Нови Бечеј, ради финансирања
капиталног инвестиционог расхода - наставак гасификације насељеног места Нови
Бечеј.
II
Износ задужења је висина добијеног кредита од Фонда за развој АП
Војводине, а највише до 50.000 Еура у динарској противредности, припадајућом
каматом и гаранцијом банке, а са роком враћања 5 година.
III
Отплата главнице кредита, камате и гаранције банке вршиће се из
средстава самодоприноса Месне заједнице Нови Бечеј, а у случају недостатака
ових средстава отплата ће се вршити из средстава буxета општине Нови Бечеј
остварених од пореза на Фонд зарада из дела усмереног за комуналне делатности
који припада Месној заједници Нови Бечеј.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном
листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-453-1 /2002
Дана: 15.10. 2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине
Милован Баштованов с.р.

5.
На основу члана 18. став 1. тачке 4. Закона о локалној самоуправи
(″Службени гласник РС″, број 9/2002) и члана 12. став 1. тачке 4. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 15.10 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ јавни дуг Општине Нови Бечеј, ради суфинансирања
капиталног инвестиционог расхода - изградње локалних путева насељених места
Нови Бечеј и Ново Милошево.
II
Укупна вредност радова износи 10 милиона динара, од чега 5 милиона
динара обезбеђује Републичка дирекција за путеве Београд као суинвеститор.
III
Општина Нови Бечеј као инвеститор задужује се у износу од пет милиона
динара од чега три милиона динара за насељено место Нови Бечеј и два милиона
динара за насељено место Ново Милошево.
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IV
Јавни дуг измириће се најкасније до 31.03.2003. године из средстава
самодоприноса месних заједница Нови Бечеј и Ново Милошево, а у случају
недостатака ових средстава отплата ће се вршити из средстава буxета општине
Нови Бечеј остварених од пореза на Фонд зарада из дела усмереног за комуналне
делатности који припада Месној заједници Нови Бечеј и Месној заједници Ново
Милошево.
V
Овлашћује се председник Скупштине општине Нови Бечеј да потпише
Уговор о изградњи са суинвеститором и извођачем радова.
VI
Права и обавезе између Општине и месних заједница регулисаће се
посебним уговорима.
VII
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном
листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01- 453-2/2002
Дана: 15.10. 2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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. 27. тачке 20. Статута општине Нови
Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) на седници одржаној
15.10. 2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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 2002/2003. годину.
2. Усваја се извештај о раду ПУ ″ Пава Сударски ″ Нови Бечеј
од 01.09.2001. до 31.08.2002. године.
3. Решење објавити у ″ Слушбеном листу општине Нови Бечеј .″
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-020-42/2002
Дана: 15.10. 2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

7.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник
Републике Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 66/94 и 22/2002), и члана 27.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/2002 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 15.10.2002. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ МИЛАН СТАНЧИЋ - УЧА ″ У КУМАНУ
1.
Разрешава се члана Школског одбора Основне школе ″Милан Станчић Уча″ у Куману представник Савета родитеља :
1. Снежана Балтић
2.
Именује се за члана Школског одбора Основне школе ″ Милан Станчић уча″ у Куману као представник Савета родитеља:
1.Анђелко Теодосин из Кумана, Војвођанска бр.19.
3.
Мандат чланова 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: 01-020-43/2002
Дана: 15.10.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

8.
На основу члана 118. став 2. Закона о основној школи ( ″Сл. гласник
Републике Србије″ бр. 50/92,53/93,67/93,48/94 66/94 и 22/2002), и члана 27.
Статута општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/2002 )
Скупштина општине на својој седници одржаној дана 15.10.2002. године доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ″ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ″ У БОЧАРУ
1.
Разрешава се члана Школског одбора Основне школе ″Доситеј Обрадовић ″
у Бочару представник Наставничког већа :
1. Маријана Војновић
2.
Именује се за члана Школског одбора Основне школе ″ Доситеј Обрадовић ″
у Бочару као представник Наставничког већа:

1. Бранко Шошкић
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: 01-020-44/2002
Дана: 15.10.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9.
На основу члана 77. Закона о спорту (″Сл. гласник РС″ број 52/96) и члана 2
став 1 тачке 14. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј (″Сл.
лист општине Нови Бечеј″ бр. 4/2000 и 1/2001) Извршни одбор Скупштине
општине Нови Бечеј на седници одржаној 10.10.2002. године, донео је
ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о критеријумима за финансирање
спорта у општини Нови Бечеј
Члан 1.
У Правилнику о критеријуму за финансирање спорта у општини Нови Бечеј
(″Сл. лист општине Нови Бечеј″ број 5/2002) члан 7 се мења и гласи:
Корисници средства по спортским дисциплинама у степену такмичења,
остварују следећи број бодова:

Број 11

Нови Бечеј, 15.10.2002 године

1. ФУДБАЛ
II Савезна лига
″Премијер″ лига Војводине
И Војвођанска лига
II Војвођанска лига
Зрењанинска А лига
Зрењанинска Б лига
Општинске лиге
2. КОШАРКА
Прва А лига
Прва Б лига
И Српска
II Српска
Регионална лига (преко 10 чланова)
Регионална лига (до 10 чланова)

Страна 153

6000 бодова
5000
″
4500
″
4000
″
3000
″
2000
″
1000
″

5000 бодова
4000
″
3000
″
2000
″
1200
″
1000
″

3. РУКОМЕТ
Супер лига
5000
бодова
Елит лига
4000
″
И Српска лига
3000
″
Војвођанска лига
2000
″
Регионална лига (преко 10 чланова) 1200
″
Регионална лига (до 10 чланова)
1000
″
4. КУГЛАЊЕ
И Савезна ″А″ лига
II Савезна ″Б″ лига
Војвођанска лига
Друга Војвођанска лига
5. ШАХ
Савезна лига
Војвођанска лига
Банатска лига
Међуопштинска лига

2000
1500
800
700

1200
1000
500
300

бодова
″
″
″

бодова
″
″
″

6. ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Савезна лига

1800 бодова

7. БОКС
Прва лига
Друга лига
Турнирска такмичења

2000 бодова
1000
″
700
″

8. КАРАТЕ
Турнирска такмичења

700 бодова
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9. СПОРТСКИ РИБОЛОВ
Турнирско такмичење

300 бодова

10. АЕРО КЛУБ

400 бодова

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″, а примењиваће се од 01.октобра 2002. године.
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број:02-400-6/20002
Дана: 10.10.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.

10.
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 10.10.2002.
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:
101.079,03 динара
б) по детету:
7.219,93 динара
Дневна економска цена целодневног боравка деце од 1-3 године износи:
а) по групи:
4.594,50 динара
б) по детету:
328,18 динара
II
Месечна економска цена целодневног боравка деце од 3-7 година износи:
а) по групи:
135.567,80 динара
б) по детету:
6.207,63 динара
Дневна економска цена целодневног боравка деце од 3-7 године износи:
а) по групи:
6.207,63 динара
б) по детету:
282,17 динара
III
Месечна економска цена полудневног боравка деце износи:
а) по групи:
69.643,25 динара
б) по детету:
2.785,73 динара
Дневна економска цена полудневног боравка деце износи:

Број 11

Нови Бечеј, 15.10.2002 године
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а) по групи:
б) по детету:

3.165,60 динара
126,62 динара

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

1.400,00 динара

2. За целодневни боравак деце од 3-7 година
- месечно

1.200,00 динара

3. За полудневни боравак
- месечно

550,00 динара

V
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу
Општине Нови Бечеј “, а примењиваће се од 01.новембра 2002. године.
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: 02-61- 12/2002
Дана: 10.10.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Иван Главашки с.р.
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин,
аконтативна претплата за 2002 годину износи 500,00 динара, уплата на жиро
рачун број 46901-637-6-656 Општинска управа Нови Бечеј

