
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 15                                                    Нови Бечеј 21.09.2018. године                                           година   LII 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. На основу члана 9. став 2. Одлуке о остваривању права на основну и додатну подршку ученицима и студентима 
са територије општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 18/2014, 27/2017, 20/2016 и 

18/2017) и члана 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

17/2017-пречишћен текст) Општинско веће општине Нови Бечеј, на 74. седници одржаној дана 20.09.2018. године, 

донело је 

РЕШЕЊЕ 

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

општине Нови Бечеј 
 

I 

За прво полугодиште школске 2018/2019. године ученицима и студентима обезбеђује се додатна подршка 
утврђена Одлуком: 

1. Права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа 

2. Права на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима 

3. Права на надокнаду трошкова превоза студената 
4. Обезбеђивање бесплатне ужине ученика основних школа 

5. Обезбеђивање поклон пакета и финансијских помоћи ученицима 

 
Права из тачке 1. до 3.  утврђују се у обиму до 4.785.000,00 динара за прво полугодиште 2018/2019. године. Из 

буџета месечно ће се за ове намене издвајати износ средстава по тренутно важећим ценовницима превозника 
односно, ценама смештаја у ученичким домовима.  

Обим средстава за бесплатне ужине из тачке 4. утврђују се у висини до 745.000,00 динара, а обезбедиће се у 

складу са чланом  7. Одлуке, највише до 15% од укупног броја деце у свакој школи. 
За почетак школске године у складу са чланом 8. Одлуке издвојиће се средства из буџета до 400.000,00 динара, 

за: 

• Поклон пакете школског прибора ђацима који полазе у први разред основне школе. 

 

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

превоз аутобусом у висини утврђене чланом 4. и 5. Одлуке. 

За превоз жељезницом обезбедиће се средства за остваривање права на накнаду трошкова превоза у висини 
100% цене возне карте за све ученике средњих школа и студенте са територије општине Нови Бечеј. 

III 
Саставни део овог Решења чине спискови корисника додатне подршке, сврстани према установама и предузећима, 

вршиоцима услуга, којима буџет плаћа утврђену субвенцију. 

 
IV 

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

Нови Бечеј. 

V 

Ово Решење објавити у службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-61-16/2018               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.09.2018.године            Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј          Саша Максимовић с.р. 
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2. На основу члана 8. тачка  5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј („Службени 

лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, бр. 17/2017 – пречишћен текст), Општинско веће општине Нови Бечеј на 74. седници одржаној дана 
20.09.2018. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације  

“Дани села Новог Милошева 2018” 

 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о спровођењу манифестације “Дани села Новог Милошева 2018” који је 

усвојио Организациони одбор. 
 

II 

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-64-2/2018                 ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 21.09.2018.године            Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј          Саша Максимовић с.р.  

 
3. На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 

17/2017-пречишћен текст), a у вези са чланом 28. Закона о кминалним делатностима ("Службени гласник РС“ бр. 

88/2011 и 104/2016) Општинско веће општине Нови Бечеј, разматрајући Одлуку предузећа „Brantner“ отпадна 
привреда д.о.о. Нови Бечеј о повећању цене одвожења смећа, на 74. седници одржаној дана 21.09.2018. године 

донело је 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 

ОДБИЈА СЕ Захтев предузећа „Brantner“ отпадна привреда д.о.о. Нови Бечеј за давање сагласности на Одлуку о 
повећању цена комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, па се у смислу члана 28. став 4. 

Закона о комуналној делатности захтев са образложењем неће објавити на огласној табли општине Нови Бечеј 
нити путем интернета. 

 

II 
Општинско веће општине Нови Бечеј, ће по истеку рока од три месеца од доношења овог закључка, поново 

разматрати захтев о чему ће обавестити подносица предузеће „Brantner“  Нови Бечеј. 

 

III 
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III 02-352-37/2018                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.09.2018.године            Општинског већа 

    Н о в и  Б е ч е ј          Саша Максимовић с.р. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

17/2017-пречишћен текст) и члана 9. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016) председник општине је дана 20.09.2018. донео 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању чланова Комисије за финансирање програма удружења из буџета 
општине Нови Бечеј за област пољопривреде  
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и руралног развоја 

 

I 
Разрешава се дужности са места члана Комисије:  

 
1. Драган Петровић – члан. 

 

II 

Именује се на место чланице Комисије:  

 
1. Ивана Добожанов – чланица. 

  
III 

Задатак Комисије је: 

 
1. да распише и спроведе Јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање програма удружења 

грађана за област пољопривреде и руралног развоја, 

2. да састави садржину пријавних образаца које ће удружења грађана са предлогом програма и буџетом 

достављати као конкурсну документацију, 

3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу 

критеријума из члана 13. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета општине Нови Бечеј, 

4. да поднесе председнику општине образложени предлог Одлуке за доделу средстава по спроведеном конкурсу. 
 

IV 

Oво Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-020-59/2018              ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 20.09.2018. године        Општине Нови Бечеј 

    Н о в и  Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 
САДРЖАЈ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. Решење о утврђивању  обима и мера додатне подршке ученицима и студентима са  
територије општине Нови Бечеј 

15 1 

2. Решење о давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације “Дани села Новог 

Милошева 2018 

15 2 

3. Закључак о одбијању захтева за давање сагласности на Одлуку о повећању цена 

комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада 

15 2 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

1. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за финансирање програма удружења 
из буџета општине Нови Бечеј за област пољопривреде и руралног развоја 

15 2 

  

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 


