СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 24

Нови Бечеј 07.12.2015. године

година XLIX

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 62/200647/2011 и 93/2012) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 34. седници одржаној дана 07.12.2015.
године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВО МИЛОШЕВО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на подручју Месне
заједнице Ново Милошево.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Ново Милошево на седници од
18.11.2015. године за следеће потребе:
1. Комунално уређење места и одржавање постојеће инфраструктуре:
- изградња и реконструкција водоводне мреже;
- заштита животне средине;
- изградња и реконструкција атмосферске канализације;
- изградња и одржавање постојећих путева и тротоара и одржавање путних прелаза;
- одржавање пољских путева и путних прелаза;
- финансирање приоритета по указаној потреби и набавка основних средстава;
- изградња и реконструкција обејката значајних за развој места;
- праћење пројеката од значаја за место;
- Учешће у међународним пројектима;
2. За финансирање осталих делатности:
- финансирање редовне делатности месне заједнице Ново Милошево;
- финансирање Добровољног ватрогасног друштва Ново Милошево;
- финансирање спорта у Новом Милошеву;
- финансирање културе и културних добара у Новом Милошеву;
3. Од укупних средстава самодоприноса издвојиће се за здравство 3%.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се личним изјашњавањем уз потпис у поступку за остваривање
народне иницијативе.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.01.2016. године до 31.12.2020. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 60.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом индекса повећања
зарада запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода врши се сваке године применом индекса
повећања раста катастарског прихода.
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Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се сваке године
применом индекса повећања раста прихода и броја предузетника.
остварен обављањем
Члан 4.
Основицу самодоприноса чине:
1. зараде (плате) запослених;
2. приходи од пољопривреде и шумарства;
3. приходи од самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом
који уређује порез на доходак грађана;
4. пензије остварене у земљи и иностранству
5. вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује порез на
имовину
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа;
Стопе самодоприноса:
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 5.

на зараде, односно плате радника ..................................................................4%
на приход остварен обављањем самосталне делатности ...................................3%
катастарски приход од пољопривр. и шумарства помножен са коефицијентом...3
на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса......1%
На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ..................................0,05%

Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који су Законом о порезу на
доходак грађана изузети од опорезивања.
Члан 7.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Ново
Милошево.
Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су приход Буџета општине и
строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница Ново Милошево.
Члан 9.
Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку средстава самодоприноса на
зборовима грађана, преко средстава информисања и на друге начине најмање једном годишње.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне заједнице.
Члан 10.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице Ново Милошево, као и грађани који немају пребивалиште на овом подручју ако имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 11.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Ново Милошево у складу са
Законом, доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена референдумом грађана, објавиће
се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 12.
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У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања самодоприноса,
орган надлежан са остваривање програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 13.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана
најмање једном годишње и на други погодан начин.
Члан 14.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука ће се објавити у
''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од
01.01.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-8/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011
и 93/2012), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВO MИЛОШЕВО
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за подручје Месне заједнице Новo Милошево, ради изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса, на подручју Месне заједнице Ново Милошево за период од 01.01.2016. године до 31.12.2020.
године.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Ново Милошево за период од 01.01.2016.
године до 31.12.2020. године који је утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен
саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на
територији Месне заједнице Ново Милошево, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на овој
територији ако имају непокретну имовину на територији Месне заједнице Ново Милошево, а средствима која ће се
прикупити самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја грађана из
предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Ново
Милошево спроводиће се: у среду 09. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у четвртак 10.
децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у петак 11. децембра 2015. године у времену од
07,00 до 20,00 часова, у суботу 12. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у недељу 13.
децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 14. децембра 2015. године у времену
од 07,00 до 20,00 часова, у уторак 15. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 16.
децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у четвртак 17. децембра 2015. године у времену од
07,00 до 20,00 часова, у петак 18. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
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Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак изјашњавања грађана
референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкове поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Ново Милошево падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-9/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 62/200647/2011 и 93/2012) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 34. седници одржаној дана 07.12.2015.
године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице
Бочар.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Бочар на седници од 16.11.2015. године за
следеће потребе:
1. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
60%
Средства из тачке 1. користиће се за – поправку и одржавање путева у улицама, изргадњу атмосферских канала,
уређење села, одржавање комуналних објеката, као и друге потребе.
2. Финансирање дела трошкова за спорт, омладину, удружења грађана и издвајање за
друштвене делатности
40%
3. Од укупног износа самодоприноса издвојиће се за здравсво

3%

Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.01.2016. године до 31.12.2020. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 20.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом индекса повећања зарада
запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода врши се сваке године применом индекса
повећања раста катастарског прихода.
Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се сваке године применом
индекса повећања раста прихода и броја предузетника.
Члан 4.
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Основицу самодоприноса чине:
1. зараде (плате) запослених;
2. приходи од пољопривреде и шумарства;
3. приходи од самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који
уређује порез на доходак грађана;
4. пензије остварене у земљи и иностранству
5. вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује порез на имовину
Стопе самодоприноса:
6.
7.
8.
9.
10.

Члан 5.

на зараде, односно плате радника .................................................................3%
на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3%
катастарски приход од пољопр. и шумарства помножен са коефицијентом........3
на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса......1%
На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину.................................0,05%

Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина, која су Законом о порезу на доходак
грађана изузета од опорезивања.
Члан 7.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Бочар.
Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су приход Буџета општине и
строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница Бочар.
Члан 9.
Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку средстава самодоприноса на
зборовима грађана, преко средстава информисања и на друге начине најмање једном годишње.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне заједнице.
Члан 10.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице Бочар, као и грађани који немају пребивалиште на овом подручју ако имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 11.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Бочар у складу са Законом,
доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена референдумом грађана, објавиће
се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

Члан 12.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања самодоприноса,
орган надлежан са остваривање програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 13.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана
најмање једном годишње и на други погодан начин.
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Члан 14.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука ће се објавити у
''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од
01.01.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-7/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011
и 93/2012), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за подручје Месне заједнице Бочар, ради изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса, на подручју Месне заједнице Бочар за период од 01.01.2016. године до 31.12.2020. године.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Бочар за период од 01.01.2016. године до
31.12.2020. године који је утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања изчлана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији
Месне заједнице Бочар, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на овој територији ако имају
непокретну имовину на територији Месне заједнице Бочар, а средствима која ће се прикупити самодоприносом
побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја грађана из
предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Бочар
спроводиће се: у среду 09. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у четвртак 10. децембра
2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у петак 11. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00
часова, у суботу 12. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у недељу 13. децембра 2015.
године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 14. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00
часова, у уторак 15. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 16. децембра 2015.
године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у четвртак 17. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00
часова, у петак 18. децембра 2015. године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак изјашњавања грађана
референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Бочар падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-10/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 20. до 31. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
број 62/200647/2011 и 93/2012) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 34. седници одржаној дана 07.12.2015.
године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ KУМАНЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице
Кумане.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Кумане на седници од 17.11.2015. године за
следеће потребе:
4. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
45%
Средства из тачке 1. користиће се за – изградњу и поправке путева у улицама, изградњу канализационе мреже
отпадних и атмосверских вода, уређење села, одржавање комуналних објеката као и друге потребе.
5. Издвајање за друштвене делатности
Финнсирање удружења, активиста, одржавање сеоских манифестација и слично.
6. Учешће у пројектима и израда пројектно техничке документације
4. Трошкови самодоприноса и стручне службе
Од укупних средстава самодоприноса издвојиће се за здравство

20%
30%
5%
3%.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним изјашњавањем на гласачким
листићима.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2016. године до 01.02.2021. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 30.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом индекса повећања зарада
запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода врши се сваке године применом индекса
повећања раста катастарског прихода.
Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне делатности, врши се сваке године применом
индекса повећања раста прихода и броја предузетника.
Члан 4.
Основицу самодоприноса чине:
6. зараде (плате) запослених;
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7. приходи од пољопривреде и шумарства;
8. Приходи од самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом
који уређује порез на доходак грађана;
9. пензије остварене у земљи и иностранству
10. вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који уређује порез на
имовину
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа;
Члан 5.
Стопе самодоприноса:
1. на зараде, односно плате ........................................................................3%
2. на приход остварен обављањем самосталне делатности..............................3%
3. катастарски
приход
од
пољопривреде
и
шумарства
помножен
ентом.......................................................................................................3
4. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...1%
5. на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ..........................0,05%

са

коефициј

Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина, која су Законом о порезу на доходак
грађана изузета од опорезивања.
Члан 7.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет Месне заједнице Кумане.
Члан 8.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су приход Буџета општине и
строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница Кумане.
Члан 9.
Савет месне заједнице дужан је да информише грађане о остваривању и утрошку средстава самодоприноса на
зборовима грађана, преко средстава информисања и на друге начине најмање једном годишње.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Савета Месне заједнице.
Члан 10.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице Кумане, као и грађани који немају пребивалиште на овом подручју ако имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 11.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Кумане у складу са Законом,
доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена референдумом грађана, објавиће
се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 12.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке наплати пре истека трајања самодоприноса,
орган надлежан са остваривање програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 13.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана
најмање једном годишње и на други погодан начин.
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Члан 14.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука ће се објавити у
''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од
01.02.2016. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-11/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011
и 93/2012), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ
Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за подручје Месне заједнице Кумане, ради изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса, на подручју Месне заједнице Кумане за период од 01.02.2016. године до 01.02.2021. године.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Кумане за период од 01.02.2016. године до
01.02.2021. године који је утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на
територији Месне заједнице Кумане, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на овој територији
ако имају непокретну имовину на територији Месне заједнице Кумане, а средствима која ће се прикупити
самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја грађана из
предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Кумане
спроводиће се: у понедељак 18. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у уторак 19. јануара
2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 20. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00
часова, у четвртак 21. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у петак 22. јануара 2016. године у
времену од 07,00 до 20,00 часова у суботу 23. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова и у недељу
24. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 25. јануара 2016. године у времену од
07,00 до 20,00 часова, у уторак 26. јануара 2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 27. јануара
2016. године у времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак изјашњавања грађана
референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Кумане падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
Члан 5.
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Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-12/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 2. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 21/2014) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј („Службени лист
општина Нови Бечеј“, број 3/2014 – пречишћен текст и 11/14), а у складу са тачком 7.5.5. Програма заштите
животне средине Општине Нови Бечеј од 2015. до 2025. године („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
8/2015) Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној дана 07.12. 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈИМА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком се одређује наменски утрошак дела средстава остварених од накнаде за заштиту и
унапређење животне средине у 2015.години.
Члан 2.
Ради утрошка средстава из члана 1. ове Одлуке, општина Нови Бечеј расписује јавни конкурс за
финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима која се простиру делом или у целини на подручју
Општине Нови Бечеј.
Члан 3.
Одређује се укупан износ средсатва за доделу у јавном конкурсу у висини од 200.000,00 динара.
Средства се додељују за:
• заштиту и унапређење стања заштићених подручја
• промоцију заштићених подручја
Члан 4.
Одређује се Радна група за мониторинг и евалуацију Програма заштите животне средине Општине Нови
Бечеј да спроведе јавни конкурс и сачини извештај са ранг листом о стручној оцени пријављених пројеката.
Одлуку о додели средстава доноси Председник општине Нови Бечеј на основу ранг листе и са
управљачима којима су додељена средства, у року од 5 дана од доношења одлуке, потисује уговор о
финансирању пројекта.
Члан 5.
Текст конкурса се налази у прилогу и саставни је део ове Одлуке.
Члан 6.
Након реализације пројектних активности, управљачи којима су додељена средства, доставиће детаљан
извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова.
У року од месец дана о достављању извештаја из става 1. овог члана, Радна група за мониторинг и
евалуацију Програма заштите животне средине Општине Нови Бечеј, доставља Извештај о утрошку средстава
Општинском већу Општине Нови Бечеј.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-81/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу члана 35. став 1. тачка 29. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014) и члана 13. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини
Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2010 и 19/2015), Скупштина Општине Нови
Бечеј на 34. седници одржаној дана 07.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини
I
Расписује се јавни оглас за јавно надметање ради отуђења земљишта у грађевинском подручју у Новом Милошеву
катастарска парцела број 283, потес Кикиндски пут, површине 38а 01м2 која се води у листу непокретности број
4461 К.о. Ново Милошево, које је у јавној својини општине Нови Бечеј.
II
Налаже се ЈП „Дирекцији“ Нови Бечеј да без одлагања сазове Комисију за грађевинско земљиште у јавној својини
Општине Нови Бечеј, која ће спровести поступак из тачке 1. у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у
јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2010 и 19/2015). Све стручне и
административне послове везане за отуђење предметног грађевинског земљишта за Комисију обавиће ЈП
“Дирекција“ Нови Бечеј.
III
Комисија ће сачинити извештај о спроведеном поступку и у року од 8 дана заједно са записником, доставити исти
Скупштини Општине Нови Бечеј.
IV
Јавни оглас из тачке 1. ове Одлуке има се објавити у једном дневном листу који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије, у локалним медијима и на огласним таблама Општинске управе, Месних заједница и
ЈП “Дирекције“ Нови Бечеј.
V
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј.
VI
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-77 /2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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9. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98), члана 3. Одлуке о расписивању референдума на подручју месне заједнице Ново Милошево и члана 35.
став 1. тачка 40. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист града општине Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст и
11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за подручје месне заједнице Ново Милошево, ради
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса, на подручју Месне заједнице Ново Милошево (у даљем тексту:
Комисија).
II

Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

да се стара о законитом спровођењу референдума,
да донесе правилник о свом раду,
да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
прописује обрасце за спровођење референдума,
прописује боју и изглед гласачког листића,
образује гласачке одборе за спровођење референдума,
даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.

У Комисију се именују:

III

За председника:
Зоран Голушин из Новог Милошева,
за заменика председника:
Иван Јакшић из Новог Милошева,

за чланове:
1.
2.
3.
4.

Саша Војновић из Новог Милошева, члан
Душан Станаћев из Новог Милошева, заменик члана,
Арсен Пајић из Новог Милошева, члан
Александра Ђуричин из Новог Милошева, заменик члана

Марица Бешлин из Новог Милошева, секретар
Љубинка Илкић из Новог Милошева, заменик секретара,
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

10. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98), члана 3. Одлуке о расписивању референдума на подручју месне заједнице Бочар и члана 35. став 1. тачка
40. статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина
општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице
Бочар (у даљем тексту: Комисија).
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II

да се стара о законитом спровођењу референдума,
да донесе правилник о свом раду,
да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
прописује обрасце за спровођење референдума,
прописује боју и изглед гласачког листића,
образује гласачке одборе за спровођење референдума,
даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.
III

У Комисију се именују:
За председника:
Тарич Јован из Бочара,
за заменика председника:
Адамовић Драгиша из Бочара,
за чланове:
5.
6.
7.
8.

Јанош Хеђеши из Бочара, члан
Ерика Каран из Бочара, заменик члана
Јелена Митрашиновић из Бочара, члан
Бранко Зец из Бочара, заменик члана,

Бети Доброка из Бочара, именује се за секретара Комисије,
Игор Мунћан из Бочара, именује се за заменика секретара Комисије.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'', број 48/94 и
11/98), члана 3. Одлуке о расписивању референдума на подручју месне заједнице Кумане и члана 35. став 1.
тачка 40. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014),
Скупштина општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној 07.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју Месне заједнице
Кумане (у даљем тексту: Комисија).
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II

да се стара о законитом спровођењу референдума,
да донесе правилник о свом раду,
да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
прописује обрасце за спровођење референдума,
прописује боју и изглед гласачког листића,
образује гласачке одборе за спровођење референдума,
даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.
III

У Комисију се именују:
За председника:
Милан Калуђерски из Кумана,
за заменика председника:
Карољ Тиквењац из Кумана,
за чланове:
10.
11.
12.
13.

Душко Оџић из Кумана, члан
Марија Медић из Кумана, заменик члана,
Милинка Барачков из Кумана, члан,
Горан Станчић из Кумана, заменик члана,

Драган Влајков из Кумана, секретар,
Александра Носоњин из Кумана, заменик секретара,

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

12. На основу члана 35. став 1. тачка 28. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), поводом Закључка РГЗ, Службе за катастар непокретности Нови Бечеј број
952-02-5-419/2014 од 18.11.2015.године и Одлуке Скупштине ЗЗ „Врањево“ од 29.02.2012. године, Скупштина
Општине Нови Бечеј на 34. седници одржаној дана 07.12.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ПРИХВАТА СЕ пренос права коришћења без накнаде са ЗЗ „Врањево“ Нови Бечеј на Општину Нови Бечеј на
непокретности – објекат у Новом Бечеју у улици 2. Слатинска саграђен на катастарској парцели број 5480, зграда
бр. 1 – зграда пољопривреде – ЖИТНИ МАГАЦИН – СПОМЕНИК КУЛТУРЕ површине 982м2 и припадајућег
земљишта под зградом – објектом површине 9а 82м2 која се води у листу непокретности број 9170 К.О. Нови
Бечеј, који је у својини Републике Србије са правом коришћења ЗЗ „Врањево“ Нови Бечеј.
II
О спровођењу овог решења стараће се Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство и
заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-75/2015
Дана: 07.12.2015. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09 73/10, 101/10, 101/11,
93/12,62/13, 63/13, испр. 108/13 и 142/14 ) и члана 14. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2015. годину
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 21/2014) и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број:129/07 ) Председник општине доноси
РЕШЕЊЕ
о промени издвојеног износа апропријације
I
Износ апропријације утврђен Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови
Бечеј", број 21/2014) у оквиру програма 9
– Основно образовање (П2002), програмска активност –
Функционисање основних школа (ПА0001), раздео 3 - Основно образовање, Глава 3.03 – О.Ш. „ Др.Ђорђе
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Јоановић“, Позиција 58/8 – Текуће поправке и одржавање , Економска класификација 425000 смањује се укупно
за 110.000,00 динара.
II
Средства из тачке I овог решења књижиће се у оквиру програма 9 – Основно образовање (П2002),
програмска активност – Функционисање основих школа (ПА0001), раздео 3 - Основно образовање, Глава 3.03 –
О.Ш. „ Др.Ђорђе Јоановић“ , Позиција 58/9 – Материјал, Економска класификација 426000, у укупном износу од
110.000,00 динара.
III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: IV-04-400-64-19/2015
Дана: 27.11.2015.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Шућуровић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне
заједнице Ново Милошево

24

1

2.

Одлука о расписивању референдума на подручју месне заједнице
Новo Милошево
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне
заједнице Бочар
Одлука о расписивању референдума на подручју месне заједнице
Бочар
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју месне
заједнице Кумане
Одлука о расписивању референдума на подручју месне заједнице
Кумане
Одлука о расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката
управљача у заштићеним подручјима у општини Нови Бечеј у 2015.
години
Одлука о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
подручје месне заједнице Ново Милошево

24

3

24

4

24

6

24

7

24

9

24

10

24

11

24

12

10.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
подручје месне заједнице Бочар

24

13

11.

Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
подручје месне заједнице Кумане

24

14

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

07. децембар 2015.
12.

Службени лист општине Нови Бечеј

Решење о прихватању преноса права коришћења без накнаде са ЗЗ
„Врањево“ Нови Бечеј на Општину Нови Бечеј на непокретности –
ЖИТНИ МАГАЦИН

Број: 24
24

15

24

16

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.

Решење о промени издвојеног износа апропријације: 19

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

17

