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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 13

Нови Бечеј 03.10.2014. године

година XLVIII

1. На основу члана 22. став 3. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј, на 23. седници одржаној
03.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку функције председника скупштине општине Нови Бечеј
САШИ МАКСИМОВИЋУ
I
Председнику Скупштине општине Нови Бечеј САШИ МАКСИМОВИЋУ, констатује се престанак
функције председника Скупштине општине Нови Бечеј, због поднете оставке.
II
Ово Решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-21/2014
Дана: 03.10.2014. године
Нови Бечеј

Заменик председника
Скупштине општине
Драган Балабан с.р.

2. На основу члана 35. став 1. тачка 10. и члана 45. Статута општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови
Бечеј на 23. Седници одржаној дана 03.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј
I
За председника Скупштине општине Нови Бечеј изабран је:
МИРЈАН ЈАКШИЋ, ЈМБГ 0110958850085 из Новог Милошева
II
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-23/2014
Дана: 03.10.2014. године
Нови Бечеј

Заменик председника
Скупштине општине
Драган Балабан с.р.
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3. На основу члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07) члана 44-46. и члана 55. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11) и
чл. 15. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општина Нови Бечеј, на 23. седници одржаној
03.10.2014. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови
Бечеј", број 11/2013 и 8/2014), у члану 4. став 2. из тачке 9. додају се тачке 10. и 11. које гласе:
„10.Становање уз подршку за душевно оболела лица;
11.Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља.“
Члан 2
У одељку IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ после члана 30. додају се два нова члана 30а и
30б са поднасловима који гласе:
„8.Становање уз подршку за душевно оболела лица
Члан 30.а.
Услугу „ Становање уз подршку за ментално обелела лица“ спроводиће Дома за смештај
душевно оболелих лица Свети Василије Острошки Чудотворац Нови Бечеј а стручни тим ове
установе одлучиваће о праву на смештај уз информисање Центра за социјални рад општине
Нови Бечеј, све док се Законом о социјалној заштити и подзаконским актима не пропишу
минимални стандарди за ову услугу и тиме отворити простор за лиценцирање других пружаоца
услуге .
Услугом становање уз подршку за душевно оболела лица обезбеђује се смештај особама које су
након процене стручног тима Дома за смештај душевно оболелих лица Свети Василије
Острошки Чудотворац и реализованог програма оспособљавања за самостални живот,
припремљена за излазак из установе уз подршку у објекте намењене за реализацију ове
услуге, као и друге особе за које стручни тим састављен од представника Установе и Центра за
социјални рад процени да су способне да буду корисници услуге. Праћење услуге Становање уз
подршку за ментално обелела лица вршиће обучене особе из Дома за смештај душевно
оболелих лица Свети Василије Острошки Чудотворац .
Дома за смештај душевно оболелих лица Свети Василије Острошки Чудотворац самостално или
у сарадњи са општином, другим организацијама, организацијама цивилног друштва или путем
донација обезбеђује средства потребна за зидање, куповину и реновирање кућа намењених за
ову намену.
9.Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља
Члан 30.б.
Овом услугом предвиђено је оснивање мултисекторског тима за унапређење менталног
здравља пружањем подршке душевно оболелим лицима, превентивни рад са породицама и
оболелима, као и промоцију менталног здравља у локалној заједници.
Праћење стања особа након измештања из институције и осигуравање подршке породицама и
пацијентима у кризним ситуацијама, спроводићеи Тим формиран од професионалаца
психијатра, псохолога и социјалног радника. „
Члан 3.
У члану 31. Одлуке изa последњег става 7. додаје се став 8. који гласи:

568
„ Пружалац услуга може бити Организациона јединица Центра за социјални рад, друга јавна
установа у области социјалне заштите или лиценцирани пружалац услуга социјалне заштите,
изабран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се
уређују јавне набавке, законом којим се уређује социјална заштита и подзаконским актима
донетим на основу тих закона. „
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Нови
Бечеј”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-5-21/2014
Дана: 03.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 35. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013), члан 3.
став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда (Сл. гласник РС бр. 24/12), члана 4. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у
закуп и на коришћење ствари у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови
Бечеј“, број 6/2014) члана 4. Одлуке о прибављању непокретности у јавној својини општине Нови
Бечеј из средстава прикупљених хуманитарном акцијом(„Службени лист Општине Нови Бечеј“,
број 11/2014) и члана 35. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине
Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општина Нови Бечеј, на 23.
седници одржаној 03.10.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ ПРИКУПЉЕНИХ ХУМАНИТАРНОМ АКЦИЈОМ
Члан 1.
Прибавља се непокретност – стамбена кућа у Куману ул.Пролетерска бр.5, саграђена на
парцели бр.2879 површине 1174м2 уписана у лист непокретности број 406 К.О. Кумане
власника ИНЂИЋ АНЂЕЛКА из Кумана Пролетерска 5, ЈМБГ:0803960850055.
Поступак непосредне погодбе за прибавиљање непокретности из става 1. овог члана,спровела
је надлежна Комисија, и записник доставила Општинском већу које предлаже ово решење.
Члан 2.
Непокретност из предходног става прибавља се средствима буџета општине ставка – донацијекоја су обезбеђена спровођењем хуманитарне акције у време трајања манифестације
„Великогоспојински дани - ГОСПОЈИНА 2014“.
Члан 3.
Вредност непокретности која се прибавља је 550.000,00 динара и не одступа од процењене
тржишне вредности непокретности за насељено место Кумане, коју је утврдиo надлежни
орган, и не прелази износ средстава прикупљених у хуманитарној акцији.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине да у име општине Нови Бечеј закључи уговор о купопродаји
са власником некретнине из члана 1. овог решења.
О спровођењу уговора из става 1. Овог члана стараће се имовинско правна служба општинске
управе Нови Бечеј.
Члан 5.
Прибављена непокретност уступа се путем размене породици Милетић Душанке са боравиштем у
Куману Максима Горког 4 која је изабрана у сарадњи са Центром за социјални рад општине Нови
Бечеј а која у власништву има неодговарајућу кућу за становање.
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Уговором о размени непокретност из члана 1. овог решења преноси се у својину породици
Милетић Душанке а кућа ове породице у Куману ул. Максима Горког бр. 4 саграђена на кат.
парцели бр.2143 површине 24а 72 м2 уписана у лист непокретности број 2953 К.О. Кумане
приватна својина Милетић Душанке са пребивалиштем у Зрењанину ул. Милутина Суботина бр.
21, ЈМБГ:0711983317514 , преноси се у својину општине Нови Бечеј и доделиће се на
коришћење другој породици у стању социjалне потребе.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине да у име општине Нови Бечеј закључи уговор о размени са
власником некретнине из члана 5. овог решења.
О спровођењу уговора из става 1. овог члана стараће се имовинско правна служба општинске
управе Нови Бечеј.
Члан 7.
О спровођењу овог Решења стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и заштиту животне средине и Одсек за финансије и привреду, Општинске управе
Нови Бечеј.
Члан 8.
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Нови Бечеј”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-46/2014
Дана: 03.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11 и 88/2013),
члана 23. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на коришћење ствари у
јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2014) и члана 35.
став 1. тачка 33 . Статута општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014пречишћен текст и 11/2014) Скупштина општина Нови Бечеј, на 23. седници одржаној 03.10.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини тераса
корисника Дома културе општине Нови Бечеј
I
Даје се сагласност за давање у закуп следеће непокретности корисника Дома културе општине
Нови Бечеј, у јавној својини које непосредно не служе извршавању надлежности Дома културе,
ради остваривања прихода:
1. Пословни простор тераса у објекту Дома културе у Новом Бечеју улица Трг ослобођења
бб, уписана у лист непокретности број: 5697 К.О. Нови Бечеј, саграђена на парцели
број 5631, површине 197,1 м2 са магацинским простором у приземљу површине 45,5
м2. – за обављање угоститељске делатности.
II
Средства остварена давањем у закуп приход су Дома културе, као носиоца права коришћења.
Дом културе дужан је да о давању у закуп непокретности, након спроведеног поступка у складу
са одредбама закона а на основу општинских одлука, у року од 8 дана од дана закључења
уговора о закупу, обавести Општинско веће општине Нови Бечеј.
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III
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Нови Бечеј“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-361- 15/2014
Дана: 03.10.2014. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 54 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“број 72/2009) и члана 35 тачка 9A Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на
својој 23. седници одржаној дана 03.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ПАВА СУДАРСКИ“ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Разрешава се дужности члана Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј:
Представница Савета родитеља
1. Мира Лукић из Новог Бечеја, Слободана Перића 160
II
За члана Управног одбора ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј именује се:
Представница Савета родитеља
1. Слађана Станчић из Кумана, ЈНА 48
III
Мандат изабраног члана траје до истека мандата Управног одбора.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : II 02-020-48/2014
Датум: 03.10.2014. године
Нови Бечеj

Председник
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4
5.
6.

Решење о престанку функције председника Скупштине општине Нови Бечеј оставка
Решење о избору председника Скупштине општине Нови Бечеј
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити општине Нови Бечеј
Решење о прибављању непокретности у јавној својину општине Нови Бечеј
из средстава донације прикупљених хуманитарном акцијом
Решење о сагласности за давање у закуп непокретности у јавној својини
тераса корисника Дома културе општине Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Пава
Сударски“ Нови Бечеј

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