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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 12         Нови Бечеј 25.09.2014. године                          година   XLVIII 

 

1. На основу члана 3 Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за 

привреду, запошљавање и равноправност полова и Општине Нови Бечеј за 2014. годину број 
133-10-1/2014-22 од 06.06.2014. године, и тачке V Јавног позива за реализацију програма 

додатног образовања и обука у 2014. години,  

Председник општине Нови Бечеј, на предлог Локалног савета за запошљавање, и Сагласности 
Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова  број 133-10-

1/2014-22-2, дана 22.09.2014.године донео је  
 

ОДЛУКУ    
О ОДОБРАВАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКЕ  

У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

Одобравају се средства за реализацију програма додатног образовања и обукае ради стицања 
нових знања и вештина за запошљавање  незапослених лица,  изабраном подносиоцу 

понуде, у укупном износу 300.000,00 динара. 

II 
Средства из тачке I ове Одлуке одобрава се следећем понуђачу  ради спровођења обуке и 

образовања: 
 

 
III 

Обавезује се организатор обуке из тачке II ове Одлуке који је остварио средства за спровођење 

програма да у року од 15 дана достави Општинској управи, Канцеларији за локални економски 
развој, документацију потребну за закључивање уговора: 

 

- средство обезбеђења уговорних обавеза;  

- потврда о отвореном наменском рачуну;  

- картон депонованих потписа 

- термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за реализацију програма 

додатног образовања и обука извршена корекција броја лица . 
 

IV 

Председник општине и организатор обуке из тачке II ове Одлуке ће у року од 15 дана од дана 
доношења одлуке закључити Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, а на основу 

кога ће се извршити исплата средстава. 
 

 

 

Број Назив  организатора обуке Назив обуке Бр. лица 

1 Регионални центар за 

друштвено-економски развој-
Банат, д.о.о. Зрењанин 

Реализација програма 

додатног образовања и обука 
на територији Општине Нови 

Бечеј у 2014.години. 

20 за област 

туризам 
20 за област 

занатство 
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V 
Ова Одлука  ће се објаввити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-10-2/2014/2        
Дана: 22.09.2014. године                      Председник општине 

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

 

2. На основу члана 6. Уредбe о евиденцији непокретности у јавној својини (Сл. гласник РС бр. 

70/14) и члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст) председник општине Нови Бечеј, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
о образовању комисије за прикупљање података о стању, вредности и кретању 

непокретности - грађевинских објеката у својини општине Нови Бечеј  

 
I 

Ради прикупљања података  за евиденцију  о стању, вредности и кретању непокретности - 
грађевинских објеката у јавној својини општине Нови Бечеј, образује се комисија од три члана.  

Задатак комисије је да на територији општине Нови Бечеј изврши попис непокретности -  
грађевинских објеката тако што ће: 

 1) о свим грађевинских објектима који су предмет евиденције  прикупити следеће  податке:  врсти 
непокретности, месту и адреса где се непокретност налази, површини, спратности објекта, 

структури и броју посебних делова објекта, катастарској парцели, листу непокретности, 
катастарској општини; 

 2) прибави исправе о праву коришћења, односно о статусу корисника, односно носиоца права 

коришћења и праву својине; 

 

II 
У комисију се именују: 

 
1.Ивица Миланков, председник 

2.Небојша Томић, члан 

3.Барбарић Алексов Татјана,члан 
 

III 
 

Ово  решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број: I 01-020 -50/2014                                                         Председник општине 

Дана: 18.09.2014. године                                                       Саша Шућуровић с.р. 
Н о в и   Б е ч е ј 
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3. На основу члана 6. Уредбe о евиденцији непокретности у јавној својини (Сл. гласник РС бр. 

70/14) и члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст) председник општине Нови Бечеј, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању комисије за прикупљање података о стању, вредности и кретању 

непокретности -  пољопривредног земљишта у својини општине Нови Бечеј 
 

I 
Ради прикупљања података за евиденцију о стању, вредности и кретању непокретности - 

пољопривредног земљишта у јавној својини општине Нови Бечеј образује се комисија од три 
члана.  

Задатак комисије је да на територији општине Нови Бечеј изврши попис непокретности -  

пољопривредног земљишта тако што ће: 

 1) прикупи податке о површинама катастарских парцела пољопривредног земљишта које је 
предмет евиденције, листу непокретности, катастарској општини; 

 2) прибави исправе о праву коришћења, односно о статусу корисника, односно носиоца права 

коришћења и праву својине; 

II 

У комисију се именују: 
 

1.Ивица Миланков, председник 
2.Зоран Ђокић, члан 

3.Милан Будаков, члан 

III 
 

Ово  решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Број: I 01-020 -51/2014                                                                 Председник општине 

Дана: 18.09.2014. године                                                               Саша Шућуровић с.р. 
   Н о в и   Б е ч е ј 

 
4. На основу члана 53. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 

Бечеј'', број 9/2008) председник општине Нови Бечеј доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

радних задатака Дома културе општине Нови Бечеј број: 84/2013 од 01.07.2013. године. 

 
Решење доставити: 

 
1. Дому културе општине Нови Бечеј 

2. Архиви 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број: I 01-022-1/2013                                                                  Председник општине 

Дана: 06.12.2013. године                                                             Саша Шућуровић с.р. 
   Н о в и   Б е ч е ј  
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5. На основу члана 53. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 

Бечеј'', број 9/2008) председник општине Нови Бечеј доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

радних задатака Дома културе општине Нови Бечеј број: 213/2013 од 16.12.2013. године. 
 

Решење доставити: 

 
1. Дому културе општине Нови Бечеј 

2. Архиви 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број: I 01-022-1/2013/1                                                              Председник општине 

Дана: 20.12.2013. године                                                            Саша Шућуровић с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј 
 

6. На основу члана 53. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 4/2014-пречишћен текст) председник општине Нови Бечеј доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних маста 
Канцеларије за младе општине Нови Бечеј број: 1-17/2014 од 09.09.2014. године. 

 
Решење доставити: 

 

1. Канцеларији за младе општине Нови Бечеј 
2. Архиви 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: I 01-022-3/2014                                                                Председник општине  
Дана: 12.09.2014. године                                                           Саша Шућуровић с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј 
 

7. На основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) и члана 53. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј („Службени 

лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) председник општине Нови 

Бечеј, доноси 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСНОВНУ И 
ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

У Правилнику за остваривање права на основну и додатну подршку ученицима и студентима са 
територије општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 10/2014) у члану 3. 

у ставу 2. Речи: „чији образовни профил“ замењују се речима:“чије подручје рада“ 
 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку ученицима и 
студентима са територије општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 

10/2014) остаје непромењен. 
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Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана дана објављивања у „Службеном листу 
општине Нови Бечеј“, а примењиваће се од 1. септембра 2014. године. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број:I-01-61-27/2014                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.09.2014. године                                                        Саша Шућуровић с.р. 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                          
 

 
САДРЖАЈ  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

1. Одлука о одобравању реализације програма додатног образовања и обуке у 

општини Нови Бечеј за 2014. годину 

12 561 

2. Решење о образовању Комисије за прикупљање података о стању, вредности 

и кретању непокретности - грађевинских објеката у својини општине Нови 
Бечеј  

 

12 562 

3. Решење о образовању Комисије за прикупљање података о стању, вредности 
и кретању непокретности - пољопривредног земљишта у својини општине 

Нови Бечеј 

12 563 

4 Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака Дома културе општине Нови Бечеј: 84/2013 од 

01.07.2013. године. 

12 563 

5. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака Дома културе општине Нови Бечеј број: 213/2013  

од 16.12.2013. године 

12 564 

6. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Канцеларије за младе општине Нови Бечеј број: I-17/2014 од 

09.09.2014. године 

12 564 

7. Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника за 
остваривање права на основну и додатну подршку ученицима и студентима 

са територије општине Нови Бечеј 

12 564 

 

 

 
 

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


