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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 10          Нови Бечеј 25.08.2014. године                          година   XLIX 

1. 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) 

председник општине Нови Бечеј, доноси 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСНОВНУ И ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Члан 1. 

Овим Правилником прописује се поступак за остваривање права на основну и 

додатну подршку ученицима у редовном систему образовања и вспитања и 

студентима и то: 

1. Права на надокнаду трошкова превоза ученика основне школе на 

удаљености већој од четири километра од седишта школе, 

2. Права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа и студената, 

3. Право на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима 

4. Права на бесплатну ужину ученика основних школа. 

Права на надокнаду трошкова превоза ученика основне школе на 

удаљености већој од четири километра од седишта школе 

Члан 2. 

Права на надокнаду трошкова превоза у 100%  износу цене месечне ђачке 

карте, имају родитељ, старатељ или хранитељ ученика са територије општине 

Нови Бечеј који свакодневно путују од места становања до школе, по поднетом 

захтеву Одсеку за јавне службе Општинске управе Нови Бечеј уз одговарајуће 

доказе и то: 

• основне школе чија је удаљеност већа од четири километара од места 

становања, 

• средње школе за децу са сметњама у развоју („Братство“ у Бечеју и „9.мај“ у 

Зрењанину), 

• Средње школе у Новом Бечеју, 
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• са додатном образованом, здравственом и социјалном подршком и  

• за школовање ромске популације чије се породице налазе у стању 

социјалне потребе. 

Права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа и 

студената 

Члан 3. 

Право на надокнаду трошкова превоза  имају родитељ, старатељ или хранитељ 

ученика средњих школа, са територије општине Нови Бечеј, који свакодневно 

путују од места становања до школе, по поднетом захтеву Одсеку за јавне службе 

Општинске управе Нови Бечеј уз одговарајуће доказе, и то: 

• У износу од 45% од цене месечне ђачке карте, за ученике који 

свакодневно путују на релацији дужој од 60 километара од места 

становања. 

• У износу од 25% од цене месечне ђачке карте, за ученике који 

свакодневно путују од места становања до школе, чији је оснивач 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или локална самоуправа. 

• У износу од 45% од цене месечне ђачке карте, ако у породици има два или 

више ђака путника који свакодневно путују од места становања до школе, 

чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или 

локална самоуправа. 

Право из става 1. овог члана остварује се под условом да ученик похађа школу 

чији образовни профил нема у Средњој школи Нови Бечеј. 

Право на надокнаду трошкова превоза  у износу од 45% имају студенти са 

територије општине Нови Бечеј, који се школују на терет буџета Републике Србије 

а свакодневно путују од места становања до факултета или високе школе 

струковних студија чији је оснивач Република Србија, по поднетом захтеву Одсеку 

за јавне службе Општинске управе Нови Бечеј уз одговарајуће доказе. 

Право на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима 

Члан 4. 

Право на надокнаду трошкова смештаја и исхране у ученичким домовима  имају 

родитељ, старатељ или хранитељ ученика средњих школа са територије општине 

Нови Бечеј, по поднетом захтеву Одсеку за јавне службе Општинске управе Нови 

Бечеј уз одговарајуће доказе, под условом и у висини која одговара износу висине 

накнаде коју би остварио за трошкове превоза - да ученик путје. 
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Права на бесплатну ужину ученика основних школа. 

Члан 5. 

Основне школе на теритирији општине Нови Бечеј у школској 2014/2015. години  

имају право на средства из буџета за субвенционисање 15% бесплатних ужина од 

укупног броја деце у школи.  

Списак деце, која ће остварити право на бесплатну ужину, школе ће сачинити у 

сарадњи са Центром за социјални рад општине Нови Бечеј. 

Члан 6. 

Из буџета општине Нови Бечеј, поред средстава за остваривање права утврђених 

овим Правилником, обезбедиће се средства и за: 

• Поклон пакете  школског прибора ђацима који полазе у први разред 

основне школе 

• Поклон књиге за постигнуте резултате у учењу најбољим ђацима по 

завршетку школске године 

• Финансијске помоћи ученицима основних и средњих школа, као вид 

награђивања за учешће на разним такмичењима 

Члан 7. 

Поступак за остваривање права из овог Правилника води комисија од три члана и 

то из:  

Одседка за јавне службе – председник  

Одсека за финансије и приведу – члан 

Службе за скупштинске послове - члан 

Члан 8. 

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. 

П Р Е Д С Е Д Н И К  О П Ш Т И Н Е 

Број:I-01-61-19/2014      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25. 08. 2014.                                                          Саша Шућуровић с.р. 
Н о в и   Б е ч е ј                                                                          
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2. На основу члана 53. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови 
Бечеј'', број 3/2014- пречишћен текст), а у вези са чланом 41. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 
36/2009 и 88/2010), Председник општине Нови Бечеј дана 18.08.2014. године 
доноси следећу 

О Д Л У К У 

I 

Усвајају се Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања општине Нови 
Бечеј за 2014. годину нa које је Локални савет за запошљавање општине Нови 
Бечеј даo позитивно мишљење.  

Измене и допуне Локалног акционог плана запошљавања општине Нови Бечеј за 
2014. годину прилажу се уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу 
општине Нови Бечеј''. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: I 01-10-6/2014                                                              Председник  општине 
Дана: 18.08.2014. године                                                       Саша Шућуровић с.р. 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                        
 

ИЗМЕНA И ДОПУНА 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

У текстуалном делу Локалног акционог плана запошљавања општине Нови Бечеј за 
2014. годину „Организовање јавних радова од интереса за Локалну самоуправу“ 
уместо речи „Нето“ треба да стоји „бруто“ уместо цифре „22.000,00“ треба да стоји 
„35.153,00“  

 
У делу Финансијска конструкција програма Јавни радови: 
 
У табелама: Удружена средства са Министарством рада, запошљавања и социјалне 
политике и Удружена средства са Покрајинским секретаријатом за привреду, 
запошљавање и равноправност полова брише се колона „Месечни износ трошкова 
нето зараде“. 
 

 

 
 



525 

 

САДРЖАЈ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 

1. Правилник за остваривање права на основну и додатну 
подршку ученицима и студентима са територије општине Нови 
Бечеј 

10 520 

2. Одлука о измени и допуни локалног акционог плана за 
запошљавања општине Нови Бечеј за 2014. годину 
 

10 524 

 
  

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


