СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број 9
XLIII

Нови Бечеј 11.12.2007 године

година

1.
На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије", број 62/2006) и члана 18. Статута општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002), Скупштина општине Нови
Бечеј на седници одржаној дана 11.12.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Нови Бечеј, утврђују обвезници, висина, олакшице,
рокови и начини плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе).
Члан 2.
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења
права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и
траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 4.
Такса се уводи за:
1)
истицање фирме на пословном простору;
2)
држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
3)
коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
4)
држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које
користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве;
5)
држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води;
6)
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих уметничких заната и домаће радиности;
7)
држање средстава за игру ("забавне игре");
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8)
коришћење рекламних паноа;
9)
коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или
других објеката привременог коришћења;
10)
коришћење обале у пословне или било које друге сврхе;
11)
заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова.
Члан 5.
Висина, начин плаћаwа, олакшице, као и органи надлежни за наплату локалних
комуналних такси утврђују се Таксеном тарифом локалних комуналних такси,
која је саставни део ове Одлуке.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за буџет,финансије и
привреду.
Члан 6.
Новчаном казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се таксени
обвезник - физичко лице које у прописаном року не плати таксу.
Правно лице - таксени обвезник, казниће се за прекршај новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 500.000,00 динара, не плати таксу предвиђену таксеном
тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу не уплати на рачун
буџета општине Нови Бечеј.
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном
у износу од 250,00 до 25.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 250.000,00 динара казниће се
таксени обвезник - предузетник ако у прописаном року не плати таксу.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих
права, предмета и услуга.
Члан 8.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама ("Службени лист општине Нови Бечеј" број 4/2001 и
9/2004,).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Нови Бечеј", а примењиваће се од 1. јануара 2008. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 01-434-7-/2007
Дана: 11.12.2007.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.
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ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем
износу по зонама, и то:
И зона

8.000,00 динара

II зона

5.000,00 динара

остале зоне Нови Бечеј и насељена места

3.000,00 динара

Такса за фирму се умањује физичким лицима - предузетницима за 70%
односно предузетницима из области уметничких и старих заната и послова
домаће радиности за 90%.
НАПОМЕНА:
1. Зоне по овом тарифном броју утврђене су Одлуком о критеријумима и
мерилима за одређивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 11/2003),
2. Ако је истицање фирме извршено у првом полугодишту плаћа се цео износ
годишње таксе, а ако је извршено у другом полугодишту плаћа се 50% износа
годишње таксе.
3. Наплату таксе по овом тарифном броју врши надлежни орган Општинске
управе на начин којим се врши наплата пореза.
4. Основне и средња школа и индиректни корисници буџета општине Нови
Бечеј, изузев јавних предузећа, не плаћају таксу по овом тарифном броју.
5. Под уметничким и старим занатима односно послови домаће радиности,
подразумевају се послови утврђени Правилником о одређиваwу послова који се
сматрају уметничким и старим занатима односно пословима домаће радиности
(″Сл. гласник РС″, број 9/96 и 11/96).
Тарифни број 2.
За држаwе моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина - годишwе :

1.За теретна моторна возила по 1 тони носивости

640 динара

2. За путничке аутомобиле и комби возила :
-

до 1150 цм3 .......................................................
преко 1150 до 1300 цм3 ..................................
преко 1300 до 1600 цм3 ..................................
преко 1600 до 2000 цм3 ...................................
преко 2000 до 2500 цм3 ..................................
преко 2500 до 3000 цм3 ..................................
преко 3000 цм3 .................................................

160 динара
240
400
640
960
1280
2000
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3. За мотоцикле :
-

до 125 цм3 ..............................................
преко 125 до 250 цм3 ..............................
пеко 250 до 500 цм3 ..................................
преко 500 до 750 цм3 ................................
преко 750 до 1100 цм3 .............................
преко 1100 цм3 .........................................

40 динара
80
240
400
640
960

4. За аутобусе .............................................

2000 динара

5. За комбибусе .........................................

1200 динара

6. За прикључна возила .............................

800 динара

НАПОМЕНА:
Наплату врши орган надлежан за регистрацију моторних возила и плаћа се
једанпут годишwе приликом регистрације истих.
Такса се не плаћа за:
- путничке аутомобиле и мотоцикле војних инвалида и инвалида са 80 %
телесног оштећеwа ако возило служи за лични превоз
- за возила хитне помоћи и Црвеног крста и ватрогасно возило.
Тарифни број 3.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија такса се
плаћа по комаду и зонама на годишњем нивоу, једнократно и то:
И и II зона

1.500 динара

остале зоне Нови Бечеј и насељена места

800 динара

НАПОМЕНА:
1. Изложбеном површином витрине сматра се свака површина витрине која је
окренута према улици или пролазу.
2. Ако је постављање витрине извршено у првом полугодишту плаћа се цео
износ годишње таксе, а ако је извршено у другом полугодишту плаћа се 50%
износа годишње таксе.
3. Таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган Општинске управе,
приликом издавања одобрења за постављање витрине.
Тарифни број 4.
За држање и коришћење чамаца, педолина и сплавова на води, осим чамаца
које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве, такса
се плаћа у годишњем износу по комаду и то:
- чамци, педолина и сплавови

500 динара
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- јахте

2000 динара

НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју наплаћује надлежни орган Општинске управе.
Тарифни број 5.
За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води,
такса се плаћа у годишњем износу од 5000,00 динара по објекту на води.
НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју наплаћује надлежни орган Општинске управе на
начин којим се врши наплата пореза.
Тарифни број 6.
За коришћеwе простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, кwига и других публикација, такса се
плаћа:
1. у годишњем износу, једнократно и то:
а. За постављање киоска, и барака
Нови Бечеј
Ново Милошево
Кумане и Бочар

1.000,00 динара
800,00
600,00

б.За постављање покретних тезги за излагање и продају робе, апарата за кокице и
слично 500,00 динара по тезги/апарату.
в. За постављање расхладних уређаја, апарата за сладолед и слично
Нови Бечеј
800,00 динара
Ново Милошево
600,00
Кумане и Бочар
500,00
2. у месечном износу, за сваки метар квадратни и то:
За постављање летњих башти у
Новом Бечеју
Новом Милошеву
Куману и Бочару

50,00 динара
40,00
30,00

3. За забавне паркове, циркусе и друге објекте за извођење забавних програма –
дневно, по метру квадратном 15,00 динара.
НАПОМЕНА:
Наплата таксе по овом тарифном броју вршиће се у складу са Годишњим
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програмом уређења јавног грађевинског земљишта а на основу Одлуке о условима
за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама.
Такса из тачке 2. плаћаће се једнократно за период на који гласи одобрење за
постављање летње баште.
Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе.
Тарифни број 7.
За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунарима, симулаторима,
видео-аутоматима, флиперима, билијар, пикадо и слично), плаћа се такса по
апарату у износу од 600,00 динара месечно.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи
(приређује) забавна игра.
2. Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе.
Тарифни број 8.
1. За постављање рекламних паноа, такса се плаћа у месечном износу по
зонама и то:
И зона

300,00
динара

остале зоне Нови Бечеј и насељена места

200,00
динара

2. За постављање паноа типа Еуро плаката такса се плаћа у месечном износу
2000,00 динара, за сваки пано.
Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе.
Тарифни број 9.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења, такса се плаћа на сваки м2 заузете површине у
дневном износу од 3,00 динара.
НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа и утврђује се
сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење простора за кампове,
постављање шатора или друге објекте привременог коришћења.
Тарифни број 10.
За коришћење обале у пословне или друге сврхе утврђује се такса у месечном
износу од 100,00 динара, по квадратном метру обале.
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НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе.
Тарифни број 11.
Раскопаваwе јавних површина и депонаваwе грађевинског материјала – дневно, по
метру квадратном 5,00 динара.
НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе .Таксу по овој тарифи плаћа инвеститор за период од дана почетка градње,
односно заузећа јавне површине до завршетка радова, односно уклањања
материјала.
2.
На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени
гласник РС“, број 62/2006) и члана 27. тачке 12. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 7/2002), Скупштина општине Нови
Бечеј на седници одржаној дана 11.12. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне административне таксе (у даљем тексту:
таксе) за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које
Општинска управа Нови Бечеј издаје, односно обавља у оквиру послова из своје
изворне надлежности.
Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге организације у вршењу
јавних овлашћења која су им поверена одлуком Скупштине општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина такса утврђују се
таксеном тарифом, која је саставни део ове одлуке.
Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може
наплатити у износу већем или мањем од прописаног.
Члан 3.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) је подносилац захтева, односно
поднеска којим се поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се
плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
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Члан 4.
Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:
1) за поднеске - у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када се
записник састави;
2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 5.
Такса се плаћа у корист Буџета Општине Нови Бечеј, у тренутку настанка таксене
обавезе.
Члан 6.
Такса се плаћа у готовом новцу у прописаном износу, на уплатни рачун локалних
јавних прихода.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 7.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса
плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
Члан 8.
Ако обвезник који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или
недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или
поднеска затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од 10 дана од
дана подношења захтева или поднеска и упозорити га на последице неплаћања
таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице овлашћено за одлучивање о захтеву, односно
поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од 10 дана од дана
пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на
последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана сматра се да је захтев,
односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата таксе и
опомене из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или
друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 9.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није
посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређују
порески поступак и пореска администрација.
Члан 10.
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи и организације Републике, аутономне покрајине и организације
обавезног социјалног осигурања;
2) установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и Општине Новог
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Бечеја;
3.) организације Црвеног крста.
Члан 11.
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности,
2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних
прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим
исправама и службеним евиденцијама;
4) списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите,
финансијске подршке породице са децом и предшколског васпитања и
образовања;
5) поднеске упућене органу за представке и притужбе;
6) списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са
елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.
Члан 12.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени
плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања
таксе.
Члан 13.
У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе,
мора се означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одседк за општу управу Општинске
управе Нви Бечеј.
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлуком висини накнаде за
услуге које врши Општинска управа ("Службени лист општине Нови Бечеј", број
5/99, 6/2001 и 7/2003).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Новог Бечеја“, а примењиваће се од 01. јануара 2008. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:II 01-434-8/2007
Дана: 11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1.
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,
ако овом одлуком није другачије прописано ............................... 150 динара
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске
којима обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву, односно
поднеску.
Тарифни број 2.
1.
За сва решења која доносе организационе јединице
Општинске управе, ако овом одлуком није другачије
прописано ..................................................................................... 300 динара
2.
За сва уверења и потврде које издају организационе јединице
Општинске управе, ако овом одлуком није другачије
прописано
...................................................................................... 150 динара
3.
динара

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу ................... 150

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или потврда по захтеву више
лица, такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима
се решење, уверење или потврда уручује.
Тарифни број 3.
За жалбе против решења која доносе организационе јединице Општинске управе,
ако овом одлуком није другачије прописано
.................................................. 150
динара
НАПОМЕНА:Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више
решења од стране више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном броју
плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.
Тарифни број 4.
За списе и радње из области саобраћаја:
1.
Регистрација и овера реда вожње за линијски
превоз путника за градски и приградски превоз ........................ 1.000 динара
Тарифни број 5.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова које
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обавља организациона јединица Општинске управе:
1. Издавање одобрења за постављање привремених
објеката на јавним површинама ....................................................... 250 динара
2. Издавање решења за потврђивање плана посебних
делова зграде .....................................................................................800 динара
3. Издавање извода из урбанистичког плана .................................... 250
динара
4. Издавање одобрења за изградњу:
- за стамбене и помоћне објекте и инсталације ............................................
250
динара
- стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте ............ 700
динара
5. Издавање потврде:
- за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје
одобрење за изградњу .......................................................................... 100 динара
6. Издавање потврде:
- за изградњу објеката и извођење радова за које се
издаје одобрење за изградњу .............................................................. 150 динара
- о пријему документације за почетак извођења радова .................. 250 динара
- о извршеној контроли темеља .......................................................... 250 динара
7. Издавање решења о употребној дозволи:
- за стамбене и помоћне објекте и инсталације ................................. 250 динара
- стамбено-пословне, пословне и инфраструктурне објекте ............ 700
динара
8. Издавање обавештења о могућностима легализације објеката .... 600 динара
9. Издавање уверења на основу увиђаја о стању објекта и степену
Изграђености
........................................................................................ 450
динара
Тарифни број 6.
1. Излазак на терен инспекције, комисије или другог надлежног
органа Општинске управе по захеву странке:
- ако странка обезбеди превозно средство ......................................... 400 динара
- ако странка не обезбеди превозно средство .................................... 700 динара
Тарифни број 7.
1. Издавање решења о редовном одабирању по једном грлу :
- овна ......................................................................................................
динара
- нераста ................................................................................................
динара
- пастува .................................................................................................
динара
- бика ......................................................................................................

100
.300
360
360
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динара
2. Издавање решења о ванредном одабирању по грлу :
- овна ..................................................................................................... 160 динара
- нераста ................................................................................................ 360 динара
- пастува ................................................................................................ 420 динара
- бика ......................................................................................................420 динара
Тарифни број 8.
За списе и радње из области општих послова:
1.
За разгледање и преписивање завршених службених списа предмета
који се налазе у архиви, за сваки започети сат ........................................230
динара
2. Издавање фотокопије докумената из архиве ................................. 350
динара
3. За узимање захтева странке на записник односно, састављање записника
по
захтеву
странке
.................................................................................
................200 динара
Тарифни број 9.
За списе и радње из комунално-стамбене и грађевинске области које доносе
организационе јединице Општинске управе:
1. Решење о додели стана физичким лицима у закуп ......................200
динара
2. Решење о исељењу бесправно усељених лица .............................300
динара
3.За административно извршење решења из тачке 2. овог тарифног броја
................................................................................................................500 динара

Тарифни број 10.
1.
За захтев за спровођење поступка принудног извршења решења које
доносе организационе јединице Општинске управе................................300 динара
Тарифни број 11.
1. За решење за раскопавање јавних површина ............................. 1.000 динара
2. За решења којим се одлучује о заузимању јавне површине .........200 динара
3.
На основу члана 2. и 4. став 1. тачке 2. Закона о комуналним делатностима
(″Службени гласник РС″, број 16/97 и 42/98) и члана 27. тачке 5. Статута општине
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Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 11.12. 2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О КАНАЛИЗАЦИЈИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у вршењу
комуналних делатности одвођења и пречишћавања отпадних вода (у даљем
тексту: одвођење вода), путем јавне канализације, начин прикључења на јавну
канализацију, права и обавезе предузећа које обавља ову комуналну делатност,
права и обавеза корисника услуга, начин наплате, изградња, реконструкција и
одржавање објеката за канализацију и послови надзора.
Члан 2.
Одвођење вода је сакупљање и уклањање отпадних, вода канализацијом, њихово
пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже,
чишћење септичких јама, као и сакупљање искоришћених вода од прикључка
потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом.
Члан 3.
Комуналну делатност одвођења вода на територији општине Нови Бечеј обављају
следећи субјекти:
-

у Новом Бечеју ЈП ″Комуналац″ Нови Бечеј,
у Новом Милошеву КЈП ″Компред″ Ново Милошево,
у Куману ЈПК ″Банат″ Кумане
у Бочару ЈПК ″Бочар“ Бочар

Члан 4.
Корисници комуналне услуге, у смислу ове одлуке, су правна и физичка лица и
предузетници чије су инсталације прикључене на техничке системе за одвођење
вода.
Члан 5.
Одвођење воде врши се преко одговарајућих техничких система који представљају
техничко-технолошку целину, односно преко јавне канализације.
Члан 6.
Канализацију у смислу ове Одлуке чини:
•
јавна – улична канализација,
•
кућна канализација и
•
канализација за посебне намене - канализација у индустријским и
сличним објектима.
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Члан 7.
Под јавном – уличном канализацијом подразумевају се:
1.
примарни и секундарни колектори,
2.
шахтови и слични објекти везани за функционисање канализације,
3.
црпне станице,
4.
уређаји за пречишћавање отпадних вода,
5.
сабирни колектори у блоковима зграда, слободно стојећих објеката и
стамбених објеката у низу, почев од шахта на јавној канализацији на коју се везује
прикључни вод.
Члан 8.
Под кућном канализацијом подразумевају се сви системи унутар и ван објекта до
канализационог прикључка на јавну канализацију.
Члан 9.
Под канализација за посебне намене - канализација у индустријским и сличним
објектима, подразумевају се сви колектори, шахтови, примарни уређаји за
пречишћавање отпадних вода, и слични пратећи објекти.
Члан 10.
Јавном канализацијом се одводе отпадне воде одговарајућег квалитета.
Члан 11.
Кућна канализација и канализација за посебне намене - канализација у
индустријским и сличним објектима, спаја се са јавном канализацијом преко
канализационог прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од уличне канализационе мреже до
првог ревизионог окна унутар регулационе линије.
Члан 12.
Сваки објекат који се спаја са јавном камализацијом мора, по правилу,
имати свој посебан прикључни вод.
Извођење радова на кућном прикључном воду врши овлашћени извођач.
Трошкове изградње кућног прикључног вода и трошкове прикључења на
јавну канализацију сноси корисник.
Члан 13.
Прикључење на јавну канализацију, обавезно је за све кориснике који се
снабдевају водом из јавног водовода, односно из сопственог водоводног уређаја.
Прикључење објеката на јавну канализацију у смислу става 1. овог члана, у
улицама у којима је иста изграђена, мора се извршити у року од годину дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Власници објеката поред којих се гради јавна канализација, дужни су да у
року од годину дана од завршетка изградње јавне канализације и добијања
употребне дозволе прикључе своје објекте на исту.
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Члан 14.
Свака зграда мора да има посебан канализациони прикључак.
У стамбеним зградама са више улаза за сваки улаз поставља се посебан
канализациони прикључак.

Члан 15.
Уколико у појединим деловима насељених места није изграђена канализација,
може се одобрити изградња септичких јама.
Власник, односно корисник зграде је дужан да о свом трошку, уз одобрење
надлежне службе, изгради септичку јаму и користи је до стварања услова за
прикључење на јавну канализацију.
Након прикључења на јавну канализацију, власник односно корисник зграде је
дужан, да у року од 6 месеци од прикључења, септичку јаму очисти и затрпа.
Члан 16.
Власник, односно корисник септичке јаме је дужан да исту редовно одржава и да
благовремено пријављује чишћење.
Чишћење септичке јаме, одвоз фекалија и њихово испуштање на за то одређеном
месту, врши предузеће или предузетник, на терет власника, односно корисника
привременог коришћења септичке јаме.
Члан 17.
Место за испуштање фекалија одређује надлежна служба за комуналне делатности
у сарадњи са јавним предузећима из члана 3. ове Одлуке, а начин и услове
њиховог коришћења утврђују јавна предузећа својим актима.

Члан 18.
Субјекти из члана 3. ове одлуке обезбеђују трајно и несметано одвођење отпадних
вода и дужни су да:
1. примењују прописане техничке услове;
2. одржавају постројења и уређаје јавне канализације;
3. дају услове за прикључење кућних инсталација на јавну канализацију када за то
постоје техничке могућности;
4. стално контролишу састав испуштених вода и по потреби предузимају
одговарајуће мере;
5. отклоне трагове изливених отпадних вода са јавних површина у случају хаварија
на јавним канализационим водовима;
6. планирају и усклађују своје планове везане за изградњу и реконструкцију
канализације са планским документима општине Нови Бечеј;
7. предузимају оперативне мере код хаварија на систему и код елементарних
непогода;
8. решавају о приговору корисника услуга у року од осам дана од дана његовог
подношења;
9. дају сагласност за извођење комуналних и других радова када се исти изводе у
непосредној близини, изнад или испод комуналних објеката (цевоводи, друга
постројења и уређаји), а који су предузећу поверени на управљање;
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Субјекти из члана 3. ове одлуке имају право на накнаду за пружене комуналне
услуге.

Члан 19.
Корисник комуналне услуге, канализације (правна и физичка лица и предузетници)
дужан је да:
1. одржава кућне инсталације канализације, сопствене уређаје за пречишћавање
отпадних вода и септичке јаме;
2. затражи прикључење на систем јавне канализације у року од годину дана од
дана испуњења техничких и других услова, а да у року од 6 месеци од дана
прикључења кућне инсталације на јавну канализацију стави ван употребе септичку
јаму;
3. се придржава техничких услова прописаних Правилником о квалитету отпадних
вода;
4. предузећу плаћа накнаду за извршену услугу;
5. писменим путем, најкасније у року од три дана од дана настале промене,
пријави предузећу све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и
наплату извршених услуга;
6. омогући искључење са канализационе мреже у случају непридржавања услова
коришћења.
Члан 20.
Кориснику није дозвољено да:
1. се самовољно прикључи на јавну канализацију;
2. у јавну канализацију испушта отпадну воду која садржинарочито:
Шут, пепео, стакло, песак комине, текстилне материје и сл. ( ове материје
не смеју се уносити у канализацију ни у уситњеном стању).
Течни стајњак, стајњак, вода од силаже
Вештачке смоле, лакови, латицел, битумен и тер као и њихове емулзије,
течни отпаци који се отврдњавају, цемент, малтер, креч,
Бензин лож уље, уља за подмазивање , животињске и биљне масноће, крв,
средства за заштиту биља и средства против штеточина
Киселине и лужине, фосфен, водониксулфид, карбид који ствара ацетилен
као и изражено токсичне и биолошки тешко разграђивање материје.
Максимално дозвољеним концентрацијама сматрају се :
Ред.бр

параметар

1
2
3.
4
5.
6.
7.
8.

Температура
Таложење материје
пХ– вредност
Арсен
Олово
Камиум
Хром 3 +
Хром 6 +

Максимално доз. конц.
на испусту у канализацију
+ 35
1 мл-л за 30 мин
6 – 9,5
1,0 мг/л
1,0 мг/л
1,0 мг/л
3,0 мг/л
0,1 мг/л
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Гвожђе
Никл
Бакар
Жива
Сребро
Цинк
Калај
Хлор
Амонијак као НХ 4 +
Цијаниди ( ЦН - )
Флуориди
Нитрати ( НО -3)
Нитрати ( Н О-2)
Сулфати ( СО2 3 )
Сулфиди ( С 2 )
Сулфити (СО2 3)
Феноли
Масти и уља (растворљиви
у петролеју)
Уље емулзије
Хлорид
Романид ( ЦНС-)
Магнезијум ( Мг )
Селен ( Се )
Баријум ( Ба )
Тетрохлоругљеник
Трихлоретилен
Хлороформ
Етри
Кетони
Толуол
Ксилол
Алкохол
Бензол
Тетраетилолово
Биодеграбилни детерџент
Бионедеграбилни
детерџент
Пестициди
Амонијак
Укупна радиоактивност

20
3,0
1,0
0,05
0,1
3,0
5,0
2
20,0
0
10
50
30
400
2,0
10,0
20,0
100

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

не сме се испуштати
500 мг/л
50 мг/л
200 мг/л
5 мг/л
4 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
0 мг/л
10 мг/л
0,5 мг/л
0,5 мг/л
20 мг/л
1 мг/л
0 мг/л
10 мг/л
0 мг/л
0,2 мг/л
0 мг/л
1 Бг

Постојање забране из предходног става овог члана утврђују субјекти из члана 3.
ове одлуке, о чему обавештавају надлежну инспекцијску службу.
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Члан 21.
Корисник има право да:
1. улаже писмени приговор на висину рачуна за услуге канализације, у року од 5
дана од дана испостављања рачуна;
2. писмено, у року од 15 дана пре престанка коришћења комуналне услуге, исте
откаже уколико постоје технички услови за искључење и ако се тим искључењем
не доводи до поремећаја у пружању комуналних услуга других корисника.
Члан 22.
За коришћење канализације корисник плаћа накнаду која се обрачунава по 1м3
воде испуштене у канализациону мрежу.
Ако корисник нема уграђен уређај за мерење количине испуштене воде количина
испуштене воде утврђује се на основу количине испоручене воде утврђене
очитавањем водомера или на основу процене количине испоручене воде.
Ако се корисник снабдева водом из сопственог изворишта, количина испуштене
воде утврђује се на основу искуствених података код сличних корисника.
Члан 23.
Обрачун накнаде за количину испуштене воде у јавну канализацију, врши се по
истеку месеца у коме је пружена комунална услуга.
Скупштина зграде је дужна да субјектима из члана 3. ове Одлуке, достави број
станова у згради, број корисника сваког стана и пријави сваку промену у броју
корисника сваког стана.
Члан 24.
Корисник може да поднесе приговор субјектима из члана 3. ове Одлуке на обрачун
за пружене услуге, у писаној форми, најкасније у року од пет дана од дана пријема
обрачуна.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке су дужни да приговор реше у року од осам дана од
дана пријема и о томе обавесте корисника.
Изузетно, рок из става 2 овог члана може бити продужен, али не дуже од 30 дана.
Члан 25.
Изградња,одржавање, поправка и реконструкција објеката и уређаја канализације
врши се у складу са програмима субјеката из члана 3. ове Одлуке.
Члан 26.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке су одговорни за правилну примену свих прописа и
техничких мера којима се обезбеђује правилно функционисање објеката за
одвођење фекалних вода.
Члан 27.
Стамбене зграде и други објекти, односно њихове унутрашње инсталације морају
бити повезане искључиво преко прописаног канализационог прикључка на
канализациону мрежу, у улици у којој се налазе или са којом се граничи.
Члан 28.
Субјекти из члана 3. ове Одлуке врше поправке и одржавања на свим објектима из
члана 7. ове Одлуке и то до првог (граничног) ревизионог шахта у оквиру
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канализационог прикључка.
О одржавању функционалности и оправци дворишних, сабирних и унутрашњих
зградних инсталација укључујући и гранични ревизиони шахт са опремом, стара се
корисник.
Код кварова на канализационој мрежи и прикључцима, субјекти из члана 3. ове
одлуке могу вршити раскопавање коловоза и других јавних површина, по
прибављеном одобрењу надлежног органа, уз обавезу да раскопану површину
доведу у првобитно стање.
Члан 29.
Надзор над применом ове Одлуке врши Одсек за урбанизам, стамбено –
комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске
управе Нови Бечеј.
Члан 30.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и
експлозивних материја (члан 20.ст.1.тачка2.).
За прекршај из става 1. ове одлуке казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у висини од 250,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
2.500.00 до 250.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. се самовољно прикључи на технички систем (члан 20.ст.1.тачка1.)
2. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење опасних, штетних и
експлозивних материја (члан 20.ст.1.тачка2.).

Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи члан 38. до 56. и члан 57. тачке
11,12,13 и 14, члан 58. тачке 12,13,14,15,16,17,.18 и 19 , члан 59. тачке 7,8,9 и 10.
и члан 60. тачке 6,7,8,9 и 10. Одлуке о водоводу и канализацији ("Службени лист
општине Нови Бечеј", број 1/79,10/80,9/86,8/88,5/90,2/93,5/93,7/93,4/94,7/94, 5/99
и 23/06).
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Нови Бечеј".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-352-14/2007
Дана:11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине
Добривој Рашков с.р.

4.
На основу чана 46. Закона о планираwу и изградwи (″Службени гласник РС″, број
47/2003) , члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (″Службени гласник РС″, број 135/2004) и члана 18. Статута општине Нови
Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002), Скупштина општине, по
прибављеном мишљеwу Комисије за планове, на седници одржаној 11.12.2007.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ
ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА У НОВОМ МИЛОШЕВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детљне регулације регионалне депоније отпадних
материја у Новом Милошеву (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Истовремено се приступа изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације, на животну средину.
Члан 2.
Подручје Плана детаљне регулације налазаи се у КО Ново Милошево и обухвата
катастарске парцеле број: 12338, 13768,13782,13783,13784, 13787, 13197 и 13200 и
део катастарске парцеле број: 12398 укупне површине приближно 65,42 ха.
Граница обхвата плана дата је у графичком прилогу у оквиру Програма за израду
Плана детаљне регулације, који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се ЈП ″Дирекција за
планираwе, изградwу, уређеwе грађевинског земљишта и заштиту животне
средине општне Нови Бечеј″ из Новог Бечеја (у даљем тексту ЈП ″Дирекција“).
Члан 4.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује
секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Покрајински

Члан 5.
Предлог нацрта плана детаљне регулације израдиће се најкасније у року од 90
дана од дана ступаwа на снагу ове Одлуке.
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Члан 6.
Комисија за планове утврдиће Нацрт плана детаљне регулације, након чега ће
спровести јавни увид и стручну расправу у складу са Правилником о садржинии и
изради плананских докумената.
Члан 7.
Комисија о свом раду сачиwава извештај који садржи податке о спроведеном
јавном увиду,обављеној стручној расправи а приказ свих примедби са ставом по
свакој примедби доставља Скупштини општине, као саставни део образложеwа
Плана детаљне регулације.
Члан 8.
Надзор над спровођеwем ове Одлуке ће вршити Одсек за урбанизам, стамбенокомуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине Нови
Бечеј
О реализацији Плана детаљне регулације стараће се ЈП″ Дирекција ″ из Новог
Бечеја.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваwа у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-350-12/2007
Дана:11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

5.
На основу члана 4. Закона о јавним предузећима и обављаwу
делатности од општег интереса (″Сл. гласник РС″ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и
107/2005), члана 72. став 3. Закона о планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″ бр.
47/2003 и 34/2006), члана 7. Закона о јавним путевима (″Сл. гласник РС″ бр.
101/2005), 30. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (″Сл. гласник РС″ бр.
9/2002, 134/2005 ) и члана 27.Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине
Нови Бечеј″ бр. 7/2002.), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
11.12. 2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА – ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Дирекције за планирање, изградњу,
уређења насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј (″Сл. лист
општине Нови Бечеј″ број: 9/92, 2/97 и 4/2001.) чан 3. мења се и гласи:
“ЈП Дирекција врши следеће послове :
1.
Прати и проучава појаве и промене у простору и насељима и обезбеђује
обављање предходних радова за потребе припрме израде урбанистичке
документације.
2.
Припрема, израђује и прати спровођење просторног и урбанистичких
планова и пројеката.
3.
Израђује урбанистичко-техничке услове за издавање урбанистичке дозволе
и издавање урбанистичке сагласности,
4.
Врши инвентиторске послове у име и за рачун оснивача;
5.
Врши стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова
за које је издато одобрење за изградњу.
6.
Израђује претходне студије оправданости, студије оправданости и
анализу утицаја на животну средину за објекте за које израђује техничку
документацију
7.
Прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од значаја за
уређење насеља, простора и информационе основе о простору.
8.
Припрема програме израде урбанистичке документације и учествује у
припреми других програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење
простора.
9.
Предлаже средњорочне и годишње програме уређења грађевинског
земљишта.
10.
Обезбеђује уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта.
11.
Организује и спроводи поступке јавних набавки за рачун и у име оснивача
12.
Организује вршење техничке и финансијске контроле извођења радова код
поверених послова.
13.
Управљач је јавних путева општине и врши јавна овлашћења у складу са
Законом о путевима
14.
Предлаже средњорочни програм одржавања, заштите и развоја путева,
15.
Учествује у припреми предлога планова утрошка месних самодоприноса.
16.
Предлаже програме из области заштите животне средине и организује
њихову реализацију.
17.
Врши и друге послове које повери оснивач у складу са Законом. “
Члан 2.
Члан 15. Одлуке брише се.
Члан 3.
Члан 18. Одлуке брише се.
Члан 4.
Члан 19. Одлуке брише се.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Нови Бечеј".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:II 01-350-13/2007
Дана: 11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

6.
На основу члана 36. Закона о туризму ("Службени гласник РС", бр.45/2005),
члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Србије", број 62/2006) ″ и члана 12. тачка 20 Статута општине Нови
Бечеј („ Службени лист општине Нови Бечеј“, број 7/2002)Скупштина општине
Нови Бечеј на седници одржаној 11.12.2007. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
У члану 4.Одлуке о боравишној такси (″Службени лист општине Нови Бечеј“, број
11/2002) мења се износ боравишне таксе и уместо: „30,00 динара“ утврђује се
„50,00 динара“.
Члан 2.
У члану 11.Одлуке мења се уплатни рачун и уместо: „46901-840-221-6121“
гласи: „840-714552843-83“.
Члан 3.
У члану 12. Одлуке речи: „ Закона којим се уређује порез на доходак грађана“,
замењују се речима: „Закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након објављиваља у „ Службеном
листу општине Нови Бечеј, а примењиваће се од 1. јануара 2008. године.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:II 01-434-9/2007
Дана: 11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

7.
На основу члана 74. став 2. и члана 77. став 5. Закона о планираwу и изградwи
(″Службени гласник Републике Србије број 47/2003, члана 18. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи (″Службени гласник Републике Србије″, број 9/2002), члана
6. став 2. и члана 7. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 10/03) и члана 16. став 1. тачке 2. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 11.12.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Члан 13. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта (″Службени лист општине Нови
Бечеј″, број 11/2003), мења се и гласи:
„Накнада за уређиваwе грађевинског земљишта плаћа се једнократно у року од 8
дана од дана добијања извода из урбанистичког плана односно, акта о
урбанистичким условима.
Доказ о плаћеној накнади за уређивање грађевинског земљишта представља један
од услова за добијање одобрења за изградњу.

Члан 2.
Члан 14. Одлуке брише се.
Члан 3.
Члан 15. Одлуке брише се.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваwа у "Службеном
листу општине Нови Бечеј".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-418-25/2007
Дана: 11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

8.
На основу члана 25. и 45. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј („ Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 14/2004) Скупштина општине Нови Бечеј на својој
седници од 11.12.2007. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о избору чланова Комисије за родну равноправност

I
У Решењу о избору чланова Комисије за родну равноправност (″Службени лист
општине Нови Бечеј″ , број14/2004, 3/2005 и 27/2006) мења се назив Комисије и
уместо:“ Комисија за родну равноправност“ гласи: “Комисија за родну
равноправност и једнаке могућности“.
II
Разрешава се дужности члана Комисије за родну равноправност:
Срдоч Љубиша, због престанка радног односа у општинској управи
Нови Бечеј.
За члана Комисије за родну равноправност и једнаке могућности именује се :
-

Светлана Главашки, запослена у општинској управи Нови Бечеј.

III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-020-37/2007
Дана: 11.12.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

9.
На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004 ) и
члана 27 тачка 8 Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
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Бечеј“ број 7 / 2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници одржаној
дана 11.12.2007. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ПАВА
СУДАРСКИ“ НОВИ БЕЧЕЈ

1.
Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Пава
Сударски“ Нови Бечеј:
Представница Савета родитеља:
1.
Душанка Татић, из Новог Бечеја, Петефи Шандора 37
2.
За члана Управног одбора Предшколске
именују се:

установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј

Представница Савета родитеља:
1.
Гордана Влашкалин, из Новог Бечеја, Народног фронта 28
3.
Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : II 02-020-23/2007
Датум: 11.12. 2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

10.
На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004 ) и
члана 27 тачка 8 Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“ број 7 / 2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници одржаној
дана 11.12. 2007. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛОЈЕ
ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ

1.
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј:
Представник Савета родитеља:
2.
Драган Бањац из Новог Бечеја, Народног фронта 18/а
2.
За члана Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј, именују се:
Представница Савета родитеља:
2.
Марија Теофановска, из Новог Бечеја, Соње Маринковић 2
3.
Мандат
новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора.
4.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : II 02-020-33/2007
Датум: 11.12. 2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

11.
На основу чл. 41. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“ бр. 9/2002 и 33/2004) и члана 40 Статута општине Нови Бечеј (
„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 7/2002) председник општине Нови Бечеј,
је донео
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Образује се Одбор за социјалну политику општине Нови Бечеј
за
дефинисање приоритета у области социјалне политике и у складу са тим израду
општинских стратешких докумената – акционих планова из области социјалне
политике, иницирање, развој и праћење партнерства између локалне самоуправе, са
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једне стране и институција, као и организација са друге стране на локалном нивоу.
II
Одбор за социјалну политику има 7 чланова и одређени број заменика из
релевантних институција и организација које учествују у планирању и реализацији
социјалне политике на општинском нивоу и то из следећих структура:
Општинска управа Нови Бечеј
Члан: Стеван Давидовић - председник
Заменик члана : Снежана Ђукичин - заменик председника
Социјална заштита
Члан: Косана Белић
Заменик члана: Зоран Мандић
Здравство
Члан: Марија Теофановска
Заменик члана : Радмила Јосимовић
Просвета
Члан: Милица Михајловић
Заменик члана: Зорица Гарчев
Запошљавање
Члан: Глиша Лалић
Заменик члана: Марко Дукић
Цивилни сектор
Саша Дујин, ПААД Центар за социокултуролошке изузетности Нови Бечеј
Васа Милићев, Удружење Ромкиња Војводине
Све активности чланова одбора биће базиране на волонтерској основи.
III
Делокруг рада и задаци Општинског одбора за социјалну политику су:
•
Израда социјалних акционих планова за најугроженије делове у општини
Нови Бечеј који ће укључити анализу потреба најугроженијих група грађана,
преглед постојећих ресурса за подмиривање тих потреба, као и израду Акционих
планова за побољшање могућих облика задовољавања потреба;
•
Рангирање по важности потреба становништва у општини Нови Бечеј
•
Оснивање партнерских радних група на нивоу општине за сваку од
рангираних потреба (социјалних приоритета);
•
Разматрање пријављених предлога од стране најразличитијих организација
и институција, који ће се финансирати из фонда за развој локалне заједнице;
•
Промовисање партнерских активности;
•
Идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи како би стручни
кадрови имали основу за адекватну анализу питања из домена социјалне
политике;
•
Идентификовање приоритетних потреба и потребне помоћи организацијама
цивилног друштва укључујући и НВО, које се баве социјалним питањима као и
друга тела на нивоу општине;
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•
Прибављање додатних финансијских средстава за реализацију програма
наведених у стратешким документима - Акционим плановима општине Нови Бечеј;
•
Обавља и све друге послове у скалду са основним задацима и циљевима
ради којих је образован;
ИV
Стручне и административне послове за Општински одбор за социјалну политику
обављаће Одсек за јавне службе Општинске управе Нови Бечеј.
V
Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Број: И 01-55-3/2007.
Датум: 22.10.2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миливој Вребалов с.р.
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