
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 8 Нови Бечеј 27.03.2019. године година LIII

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 9. Одлуке о социјалној заштити општине Нови Бечеј („Службени лист оштине Нови Бечеј”,број
24/2017) и члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), општинско веће општине Нови Бечеј, на 92. седници одржаној дана 27.03.2019. године, даје сагласност
на

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се економска цена услуге социјалне заштите помоћ у кући.

Члан 2.
Економска цена услуге износи: 170,00 динара по часу.
Саставни део правилника је Методологија формирања економске цене услуге социјалне заштите.

Члан 3.
Цену услуге плаћа корисник, односно његови сродници обавезни на издржавање.
Учешће корисника, односно његових сродника у плаћању цене услуге одређује се на основу Правилник о
утврђивању критеријума заучешће корисника у цени услуга Бечеј („Службени лист оштине Нови Бечеј”, број
1/2018).

Члан 4.
Овим правилником утврђује се да општина Нови Бечеј, из Буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних
расхода за услуге социјалне заштите или из средстава наменских трансфера у социјалној заштити обезбеђених из
буџета Републике Србије, суфинансира цену услуге помоћ у кући.

Члан 5.
Правилник се доставља Центру за социјални рад, одабраном пружаоцу услуге, Одсеку за јавне службе, Одсеку
финансије и привреду и архиви.

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-3-39/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 27.03.2019. гoдинe Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

МЕТОДОЛОГИЈА ФОРМИРАЊА ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПОМОЋ У КУЋИ

I
Структуру цене услуга помоћи у кући чине средства намењена за:
- зараду, накнаде и остала примања запослених на пословима остваривања права помоћи у кући у складу са
законом, колективним уговором,
- законом утврђене обавезе,



27. март 2019. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 2

- укупне материјалне трошкове службе везане за пружање услуга корисницима у складу са нормативима и
стандардима за обављање послова помоћи у кући утврђених посебном одлуком по најповољнијим тржишним
ценама ових трошкова, и
- остале материјалне и нематеријалне трошкове везане за пружање услуга (канцеларијски материјал, телефон,
санитарни преглед радника итд.).

II
У цену услуге су урачунати следећи трошкови:

I Бруто зараде и доприноси тима 2.562.000 динара

 1 координатор
 1 рачуновођа на 30% радног времена
 1 психолог
 1 социјални радник
 4 неговатељице
 1 возач
 4 неговатељице за замену неговатељица на годишњем одмору (1 радни месец)

II Материјални трошкови реализације услуге 292.000 динара

 Трошкови превоза 108.000
 Трошкови регистрације и сервисирања возила 30.000
 Трошкови сервисирања опреме 10.000
 Трошкови набавке канцеларијског материјала 24.000
 Трошкови набавке хигијенских средстава 48.000
 Непланирани трошкови 24.000
 Трошкови санитарног прегледа особља 24.000
 Трошкови финансијских услуга 24.000

III
1. Утврђивање цене услуге по кориснику на месечном нивоу врши се на основу следеће формуле:

(Износ средстава потребних за реализацију : 12) : број корисника

2. Цена услуге по кориснику:
(2.854.000 : 12) : 35 = 6.795,23 динара, односно 6.795 динара.

IV
1. Утврђивање цене услуге по часу врши се на основу следеће формуле:
Износ средстава потребних за реализацију : 12 месеци : 22 радна дана : 8 радних часова дневно : 8 лица
ангажованих на реализацији услуге = цена радног часа

2. Цена услуге по часу:
2.854.000 : 12 : 22 : 8 : 8 = 168,9 динара - односно - 169,00 динара у бруто износу

V
1. Помоћ у кући обезбеђује се обављањем активности неговатељица , које подразумевају:
- одржавање личне хигијене, помоћ у исхрани, здравствена помоћ, хигијена и удобност постеље, одржавање и
унапређење покретности, саветодавни и превентивни рад са корисницима и породицом, услуге чишћења и
спремања, помоћ у одржавању хигијене одеће, различити послови изван куће;
Односно, услуге превоза корисника и неговатељица.

2. Цена услуге обухвата следеће активности по кориснику:

 Услуге неговатељица - минимум 4 часа недељно;
 Услуге возача - минимум 2 часа недељно.



27. март 2019. Службени лист општине Нови Бечеј Број: 8 3

3. Правилником о пружању услуге помоћи у кући прецизније се уређује садржај, начини и услови пружања услуге
Помоћ у кући.

2. На основу предлога Пројектног тима за за спровођење Пројеката за израду Нацрта Програма развоја
пољопривреде општине Нови Бечеј, Општинско веће општине Нови Бечеј, на 91. седници одржаној дана
15.03.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Заказује се Јавна расправа у поступку доношења Нацрта Програма развоја пољопривреде општине Нови Бечеј у
периоду од 15.-30.03.2019. године.

Нацрт Програма развоја пољопривреде општине Нови Бечеј, који је израдила Консултантска кућа, објавиће се
дана 15.03.2019. године на сајту општине www.novibecej.rs. Сва заинтересована лица могу да стављају примедбе
и предлоге на Нацрт путем меила poljoprivreda.opstinanb@novibecej.rs.

Нацрт Програма у писаној форми може се преузети у општинској управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког
радног дана од 7-15 часова.

Јавна седница расправе о Нацрту Програма одржаће се дана 20.03.2019. године са почетком у 10,00 сати у
свечаној сали општине Нови Бечеј Жарка Зрењанина 8.

Одређују се чланови Пројектног тима да са експертима Консултантске кућа која је израдила нацрта Програма
развоја пољопривреде општине Нови Бечеј одговарају на постављена питања путем меила и образлажу Нацрт
Програма на јавној седници.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-320-22/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 15.03.2019. гoдинe Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Стаута опшине нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
6/2019 и Иницијативе АСУ ''СМАРТ'' Београд, на 92. седници одржаној дана 27.04.2019. године Општинско веће
општине Нови Бечеј доноло је следећи

З А К Љ У Ч А К

ПРИХВАТА СЕ Иницијатива за организацију такмичења ''Награда Новог Бечеја 2019'' у оквиру Ауто слалома за
шампионат Србије за дан 14.04.2019. године.

Општина Нови Бечеј прихвата да буде покровитељ спортске манифестације ''Награда Новог Бечеја 2019'' у
оквиру Ауто слалом такмичења за шампионат Србије.

Организатор такмичења ''Награда Новог Бечеја 2019'' је Аутомобилско спортско удружење ''СМАРТ'' Београд које
организује комплетно такмичење и обезбеђује осигурање свих такмичара, њихових аутомобила и публике, док се
Општина Нови Бечеј прихвата да организује отварање манифестације, доделу награда, свечану вечеру за
учеснике и осталу логистичку подршку.

Такмичење ће се одржати према Плану трке и у свему по Правилнику такмичења Националног шампионата
Србије – Отворено првенство Србије, Првенство САКСС-а – Ауто слалом – ''Награда Новог Бечеја 2019'' -
14.04.2019. године који се прилаже уз овај закључак и чини његов саставни део.

http://www.novibecej.rs
mailto:poljoprivreda.opstinanb@novibecej.rs
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За време трке ће важити измењени режим саобраћаја према Саобраћајном пројекту измене режима саобрачаја
који је израдио ЈП ''Урбанизам и путеви'', Нови Бечеј.

Директор трке – одговорно лице је: Драгослав Петровић, Врњачка Бања, Кнеза Милолша С/19.

Задужује се ЈП ''Комуналац'' Нови Бечеј да према Измењеном режиму саобраћаја који је израдио ЈП ''Урбанизам и
путеви'' Нови Бечеј и Плану трке и распреду препрека и баријера који је израдио организатор постави саобраћајну
сигнализацију и баријере за несметано одвијање такмичења.

Ради спровођења овог закључка, Решењем ће се именовати Организациони одбор.

Средства за ову за спровођење овог закључка, обезбедиће се на терет средстава буџета општине Нови Бечеј
2019. године на основу програма и финансијског плана који ће сачинити Организациони одбор и доставаити
Општинском већу на сагласност.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 27.03.2019. године Аутомобилско спортско удружење ''СМАРТ'' Београд упутило је званичну Иницијативу
председнику општине Нови Бечеј да се у Новом Бечеју дана 14.04.2019. године одржи Ауто слалом такмичење за
шампионат Србије под називом ''Награда Новог Бечеја 2019'' и да се локална самоуправа помогне одржавање овог
спортског такмичења и као таква уђе у календар аутомобилског спорта за 2019. годину, а и убудуће. С обзиром да
оваква једна манифестација привлачи одређену медијску пажњу и својеврсну промоцију наше општине одлучено
је као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-020-19/2019 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 27.03.2019. гoдинe Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 67. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј бр. 6/2019)
а у вези Закључка Општинског већа, Општинско веће општине Нови Бечеј на 92. седници одржаној дана 27.03.2019.
године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Организационог одбора такмичења

„Награда Новог Бечеја 2019“

I
Ради спровођења и организације такмичења „Награда Новог Бечеја 2019“ у оквиру ауто слалома за шампионат
Србије које ће се одржати у Новом Бечеју 14. априла 2019. године, именује се Организациони одбор у следећем
саставу:

1. Саша Максимовић – председник Организационог одбора;
2. Саша Дујин – заменик председника Организационог одбора;
3. Тамара Попов – чланица;
4. Владимир Радишић – члан.

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-020-19/2019/1 ПРЕДСЕДНИК
Дана: 27.03.2019. гoдинe Општинског већа
Н о в и Б е ч е ј Саша Максимовић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Правилник о утврђивању економске цене услуге помоћ у кући 8 1
2. Одлука о спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма развоја пољопривреде

општине Нови Бечеј
8 3

3. Закључак о прихватању организације такмичења „Награда Новог Бечеја 2019“ 8 3
4. Решење о именовању чланова Организационог одбора такмичења „Награда Новог Бечеја

2019“
8 4

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