СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 18

Нови Бечеј 02.12.2005. године

година XLI

1.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (″Службени гласник
РС″, број 47/2003) , члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (″Службени гласник РС″, број 135/2004) и члана 18. Статута
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002),
Скупштина општине, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
седници одржаној 02.12.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради плана детаљне регулације комплекса ″ИТАЛТЕХИНТИМО″″ у Новом Милошеву
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса ДОО ″Италтексинтимо″ у Новом Милошеву (у даљем тексту : План детаљне регулације)
Нацрт Плана детаљне регулације утврђује Комисије за планове општине Нови
Бечеј.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неизрађивању Стратешке процене
утицаја на животну средину ( број. IV 06-501-9/2005 од 09.11.2005.г.)
Члан 2.
Подручје плана детаљне регулације налазаи се у КО Ново Милошево и
обухвата катастарску парцелу предметног комплекса број 8953/3, две катастарске
парцеле број 8950 и 8951 које се налазе у унутрашњости првопоменуте парцеле
(опкољене су њом ) и део путног појаса магистралног пута М-3 Нови Бечеј -Ново
Милошево.
Већи део обухвата Плана детаљне регулације комплекса ДОО ″Италтексинтимо″ налази се у ванграђевинском реону насеља Ново Милошево (катастарске
парцеле број 8953/3, 8950 и 8951 и део обухваћеног путног појаса магистралног
пута М-3). Укупна површина обухвата Плана износи 22ха 37а.
Граница обхвата плана дата је у графичком прилогу у оквиру Програма за
израду Плана детаљне регулације комплекса ДОО ″Италтекс-интимо ″ у Новом
Милошеву.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Програм за израду плана детаљне регулације
комплекса ДОО ″Италтекс-интимо″ у Новом Милошеву.
Члан 4.
За носиоца израде Плана детаљне регулације одређује се ЈП ″ Дирекција за
планирање, изградњу, уређење грађевинског земљишта и заштиту животне
средине општне Нови Бечеј″ из Новог Бечеја (у даљем тексту ЈП ″Дирекција“).
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Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује ДОО ″Италтексинтимо ″ Кумане.
Члан 6.
Предлог нацрта плана детаљне регулације израдиће се најкасније у року од
60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 7.
Нацрт плана детаљне регулације ставиће се на јавни увид и стручну
расправу свим заинтересованим правним и физичким лицима. Јавни увид и стручна
расправа се оглашавају на огласној табли Скупштине општине Нови Бечеј и Месне
заједице Ново Милошево, у листу ″ Бечејски мозаик″, на радију Нови Бечеј и СТВ
Ново Милошево.
Комисија за планове утврдиће Нацрт плана детаљне регулације, након чега
ће у наредних 15 дана исти бити изложен у Скупштинској сали општине Нови
Бечеј ради вршења јавног увида и стручне расправе.
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Комисија за планове која ће
утврдити датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе.
Комисија о свом раду сачињава извештај који садржи податке о
спроведеном јавном увиду,обављеној стручној расправи а приказ свих примедби са
ставом по свакој примедби доставља Скупштини општине, као саставни део
образложења Плана детаљне регулације.
Члан 8.
Надзор над спровођењем ове Одлуке ће вршити Одсек за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине
Нови Бечеј
О реализацији Плана детаљне регулације ће се старати ЈП″ Дирекција ″ из
Новог Бечеја.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ″Службеном листу општине
Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-350-4/2005
Дана:02.12.2005 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

2.
На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ( ″ Службени гласник РС ″ број 135/2004), Одсек за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине
општине Нови Бечеј, по прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за
заштиту животне средине и одрживи развој број 119-501-01898/2005-04 од
22.11.2005е, донело је дана 24.11. 2005. године следеће
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РЕШЕЊЕ
I
1. За Програм и План детаљне регулације комплекса ДОО ″ Италтех-интимо ″ у
Новом Милошеву , неће се израђивати стратешка процена утицаја на животну
средину.
2. За пројекте који се планирају и изводе у простору обухваћеном Програмом и
Планом , укључујући промене технологије, реконструкције, проширење
капацитета, престанак рада и уклањање пројеката, који могу утицати на животну
средину, носилац израде пројекта има обавезу да спроведе поступак процене
утицаја пројекта на животну средину.
II
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј. ″

Република Србија
Аутономна Покрајина Вјводина
Општина Нови Бечеј-Општинска управа
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Број :ИВ-06-501-9
Дана :09.11.2005. г
ШЕФ ОДСЕКА
Драган Раушки, дипл. инг. грађ с.р.
3.
На основу члана 98. Закона о изградњи и планирању (''Сл. гласник РС''
бр.47/2003), и члана 18.став 3. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине
Нови Бечеј, бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана
02.12.2005. године донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови за постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама, врста објеката, начин и поступак за њихово
уклањање, надзор над спровођењем ове Одлуке и друга питања од значаја за
грађење односно постављање ових објеката, на територији општине Нови Бечеј.
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Члан 2.
Јавним површинама у смислу ове Одлуке сматрају се:
-коловози, тротоари, тргови, изграђене обале река и канала, --пристаништа,
плаже и марине
-паркови, дрвореди, улични травњаци
-пијаце и вашари
-портски и рекреативни терени и дечија игралишта
-железничке станице
-утобуска стајалишта у јавном саобраћају
-паркиралишта
-отворени и затворени улични канали
-површине у склопу зграда колективног становања
Члан 3.
Мањи монтажни објекти у смислу ове Одлуке су:
Привремени мањи монтажни објекти ( у даљем тексту: монтажни објекти)
Покретни уређаји, покретне тезге, шатора и сл.( у даљем тексту: покретни
уређаји)
Члан 4.
Привременим мањим монтажним објектима сматрају се:
1. монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени
објекти за продају различитих врста роба и пружање услуга,
2. монтажне гараже
3. изложбене витрине, билборди и сл.
4. телефонске говорнице
5. надстрешнице за аутобуска стајалишта
6. слободно стојећи поштански сандучићи
7. летње баште и тенде
Члан 5.
Покретним уређајима, покретним тезгама, шаторима и сл. сматрају се:
1. расхладни уређаји за продају сладоледа и воћних напитака,
2. уређаји за печење и продају кокица , кукурузних клипова, кестења и сл.
3. тезге и постаменти за излагање и продају робе на мало,
4. шатори за свадбе и весеља,
5. забавни паркови, рингишпили, циркуске шатре,
6. аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други
уређаји за дечију забаву,
7.монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних
и верских празника, културних и других јавних манифестација
8. такси станице
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II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 6.
Привремени мањи монтажни објекти могу се постављати на јавној
површини према Програму уређења јавног грађевинског земљишта, у складу са
овом Одлуком.
Програм из става 1. овог члана доноси ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј у складу са
одредбама Одлуке о грађевинском земљишту за сваку календарску годину.
Члан 7.
Земљиште на јавној површини, ради постављања монтажног објекта из
члана 4. ове Одлуке, даје се у закуп у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту, по поступку и под условима прописаним за давање у закуп јавног
неизграђеног грађевинског земљишта на одређено време, и у складу са овом
Одлуком ( члан 18. и 19. Одлуке).
Поступак доделе земљишта из става 1. овог члана спроводи ЈП''Дирекција'' Нови
Бечеј, а одлуку доноси Управни одбор.
На основу одлуке о давању у закуп земљишта на јавној површини лице коме је
земљиште додељено односно његов законски заступник или пуномоћник је дужан
да са ЈП''Дирекцијом'', у року од 15 дана од доношења длуке закључи уговор о
регулисању међусобних односа.
Члан 8.
Уговор из предходног става нарочито садржи:
-рок на који се земљиште на јавној површини даје у закуп и рок у којем је
корисник земљишта дужан уклонити објекат по истеку рока за коришћење
земљишта или услед неиспуњења осталих прописаних услова или обавеза.
-услове које закупац земљишта треба да испуњава док користи земљиште у
погледу одржавања чистоће око објекта, изградње приступних стаза, платоа и
прикључака,
-обавезу закуподавца и закупца у погледу извођења радова на предходној
припреми и опремању земљишта,
-обавезу закупца да финансира трошкове предходне припреме земљишта,
висина тих трошкова и рок уплате,
-рок уплате накнаде за закуп земљишта на јавној површини
-одредбе и услове за раскид уговора у случају неизвршавања преузетих
обавеза од стране привременог корисника и ЈП''Дирекције'', односно одузимање
земљишта од привременог корисника.
Члан 9
Одобрење за постављање монтажних објеката, на основу поднеетог захтева
издаје Општинска управа – Одсек за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
Члан 10
Захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објекта може
поднети физичко или правно лице коме је дато у закуп земљиште на јавној
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површини.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објекта
прилаже се:
-Одлука Управног одобора ЈП''Дирекције'' Нови Бечеј о давању у закуп
земљишта које се налази на јавној површини
-Уговор о закупу земљишта на јавној површини са ЈП''Дирекцијом''
-Привремени урбанистичко технички услови са описом и скицом објекта .
Члан 11
Одобрењем за постављање монтажних објекта одређује се:
-рок важења одобрења (према условима утврђеним у уговору),
-одредбе у вези уклањања објекта(према условима утврђеним у уговору),
-обевезе инвеститора да ће привремени објекат уклонити и пре истека
рока важења одобрења, без права на накнаду, ако се земљиште приводи намени
одрђеним урбанистичким планом, или ако се на том земљишту морају изводити
радови на изградњи инфраструтуре, или се пре тога рока измени намена јавних
површина, или ако својом делатношћу нарушава јавну чистоћу, односно не
придржава се услова утврђених у уговору о коришћењу земљишта,
-рок у коме је корисник земљишта дужан да постави привремени објекат
Члан 12.
Физичка или правна лица која су добила одобрење за постављање
монтажног објекта дужна су да поставе објекат у року од 6 месеци.
Изузетно овај рок се може продужити још за 6 месеци на образложени захтев
инвеститора.
Члан 13.
Одобрење за постављање монтажног објекта престаје да важи, уколико
физичко или правно лице не постави објекат у року из предходног члана.
Престанак важења Одобрења утврђује Орган надлежан за послове
грађевинске инспекције, о чему обавештава ЈП''Дирекцију'', ради раскида уговора о
додели градског грађевинског земљишта на привремено коришћење.

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ УРЕЂАЈА, ПОКРЕТНИХ ТЕЗГИ,
ШАТОРА И СЛ.
Члан 14.
Покретни уређаји, из члана 5. ове Одлуке могу се постављати на јавној
површини према Програму уређења јавног грађевинског земљишта, у складу са
овом Одлуком.
Програм из става 1. овог члана доноси ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј у складу
са одредбама Одлуке о грађевинском земљишту за сваку календарску годину.
Члан 15.
Одобрење за постављање покретних уређаја, на основу поднеетог захтева
физичког или правног лица, издаје ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј.
Одобрење из става 1. овог члана садржи:
- услови са описом покретног уређаја, покретне тезге, шатора и сл,
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прецизно одређеним местом постављања у односу на околне објекете, временом
коришћења и уклањања и условима заштите околине, пролазника и саобраћаја
издатим од ЈП "Дирекција"
- уговор о привремениом коришћењу земљишта са ЈП Дирекциом.
Одредбе члана 10. ове Одлуке примењују се и на одобрења за постављање
покретних уређаја.

IV УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ПОКРЕТНИХ УРЕЂАЈА
Члан 16.
Монтажни објекти и покретни уређаји могу се постављати на јавним
површинама под условима:
да на раскрсницама и угловима улица нису у троуглу видљивости и да не
ометају безбедно одвијање саобраћаја,
да су од ивице коловоза удаљени најмање 1,5 метар,
да не ометају пролаз пешака на тротоару,
да не угрожавају изглед амбијенталне целине,
да не ометају прилаз и нормално коришћење објеката сталног карактера
да не ометају постављање и коришћење комуналних објеката и остале
инфраструктуре,
Плато на коме је постваљен привремени објекат мора бити од тврдог
материјала (бетон, асфалт, камен или опека али тако да је уконпонован са
околним материјалом) шири од привремнеог објекта 15 цм и мора бити повезан са
тротоаром, прилазном стазом ширине најмање 1,5 метар.
Члан 17.
Величину, иззглед, намену и остале услове за монтажне објекате који се
постављају на јавној површини утврдиће ЈП
“Дирекција„ Програмом уређења јавног грађевинског земљишта.
Члан 18
Предузетницима који своју делатност обављају у пословној просторији,
одобриће се на њихов захтев, под условима из ове Одлуке, да на јавној површини
испред својих пословних просторија поставе покретне уређаје и тезге за излагање
робе.
Члан 19
Предузетницима који обављају угоститељску и посластичарску делатност,
одобриће се на њихов захтев, да на јавној површини испред својих пословних
просторија, поставе летњу башту, без јавног надметања путем непосредне погодбе
ако су за то испуњени остали услови из ове Одлуке.
Члан 20.
Власник привременог мањег монтажног објекта дужан је да уклони
монтажни објекат у року предвиђеном у Решењу донетом од стране грађевинског
инспектора ако је објекат постављен:
-без одобрења надлежног органа,
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-постављен са одобрењенм за постављање, ако је истекао рок за постављање
назначен у одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало
да важи или је истекао рок за коришћење земљишта,
-поствљен са одобрењем а земљиште се приводи планом одређеној намени, или је
потребно на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури,
-постављен са одобрењем а дуже од 60 дана не обавља делатност а за делатност
сезонског карактера дуже од 30 дана,
-постављен са одобрењем али се власник привременог објекта не
придржава услова утврђених Уговором и Решењем којим је одобрено постављање,
-постављен са одобрењем а годишњим програмом из члана 3. ове Одлуке је
предвиђена његова замена, односно постављање другог објекта.
Члан 21
Власник покретног уређаја, покретне тезге, шатре и сл. дужан је да уклони
покретни уређај у року предвиђеном у решењу донетом од стране комуналног
инспектора ако је постављен:
-без одобрења надлежног органа,
-постављен са одобрењем за постављање, ако је истекао рок за постављање
назначен у одобрењу,
-постављен са одобрењем али се власник не придржава утврђених услова
Члан 22.
У случају да власник објекта, не поступи по решењу инспектора у
остављеном року, уклањање одбјекта извршиће се принудним путем на терет
власника објекта.
Члан 23.
О спровођењу ове Одлуке из дела постављања привремених мањих
монтажних објеката стараће се орган управе надлежан за послове грађевинске
инспекције, а из дела постављања покретних уређаја, покретних тезги, шатра и
сл. орган управе надлежан за послове комуналне инспекције.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном од 1.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај
правно лице и новчаном казном од 50 до 5.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у правном лицу:
-ако без одобрења постави привремени објекат
-ако не уклони привремени објекат постављен без одобрења
надлежног органа
-ако не уклони привремени објекат по истеку рока важења одобрења или када се
пре истека рока важења одобрења измени намена јавне површине
-ако постави привремени објекат противно условима из члана 11. ове
Одлуке.
Члан 25.
Новчаном казном од 500 до 50.000 динара казниће се за прекршај
предузетник:
-ако без одобрења постави привремени објекат
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-ако не уклони привремени објекат постављен без одобрења
надлежног органа
-ако не уклони привремени објекат по истеку рока важења одобрења или
када се пре истека рока важења одобрења измени намена јавне површине
-ако постави привремени објекат противно условима из члана 11. ове
Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Сви поднети захтеви за издавање одобрења за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама за 2005. годину, решиће се по
одредбама ове Одлуке.
Члан 27.
Власници мањих монтажних објеката који су добили одобрење за
постављање истих, могу задржати односно користити постављене објекте и после
ступања на снагу ове Одлуке, до истека рока важења коришћења земљишта,
односно до добијања Решења којим се наређује њихово уклањање, а најдуже до 1
године од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 28.
Поступци за уклањање мањих монтажних објеката започети до дана
ступања на снагу ове Одлуке окончаће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за
привремено постављање мањих монтажних објеката (''Сл. лист општине Нови
Бечеј'', бр. 6/2002).
Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу
општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-350-5/2005
Дана: 02.12.2005 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

4.
На основу члана 89. став 1. Закона о локалној самоуправи (″ Службени
гласник Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 18.став 3. Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј) бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005.године, утврдила је
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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 зајднице Ново Милошево.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Ново
Милошево на седници од 22.11.2005.године за следеће потребе:
1. Комунално уређење села и одржавање постојеће инфраструктуре
- Изградња и реконструкција водоводне мреже
- Изградња и одржавање постојећих путева и тротоара
- Наставак изградње дома културе
- Одржавање пољских путева и путних прелаза
- Финансирање приоритета по указаној потреби
- Финансирање заштите животне средине
- Изградња и одржавање фекалне и атмосферске канализације
- Набавка основних средстава
2. Финансирање осталих потребе
- Финансирање редовне делатнсти месне заједнице
- Финансирање ДВД «Сава Будишин» Ново Милошево
- Финансирање спорта у Новом Милошеву
- Финансирање културе и заштита културних добара
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 01.01.2006. године до
31.12.2010. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном износу од 40.000.000 динара.
Ревалоризација износа средстава из предходног става врши се сваке године
применом индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прихода 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 представља:
1. Остварена нето зарада запосленог
2. Катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
ових делатности
3. Приход остварен обављањем самосталне делатности
4. Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
5. Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
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Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа
Члан 5.
Стопе самодоприноса :
1. Нето зараде, односно плате радника
4%
2.Катастарски приход од пољопривреде. и шумарства.
5%
3.Стварни приход од пољопривреде. и шумарства
4%
4.Приход остварен обављањем самосталне делатности
3%
5.Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
4%
6.Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
4%
Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који
су Законом о порезу на доходак грађана ( ″ Службени гласник РС″ , број 24/2001,
80/2002 и 135/2004) изузети од опорезивања.
Члан 7.
За оствривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је
Савет Месне заједнице Ново Милошево.
Члан 8.
Савет Месне заједнице дужан је да сваких 12 месеци информише грађане о
остваривању и утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице.
Члан 9.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем личног изјашњавања уз потпис,
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 10.
Одлуку о личном изјашњавању грађана уз потпис 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 личним изјашњавањем грађана, објавиће се у Службеном листу
општине Нови Бечеј.
Члан 11.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке
наплати пре истека трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање
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програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 12.
Предлог Одлуке ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 01-011-10/2005
Дана:02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

5.
На члана члана 87. Закона о локалној самоуправи (″ Службени гласник
Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 27. тачка 6.Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005 године , донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ НОВО МИЛОШЕВО

Поводом
самодоприноса
01.01.2006 до
самодоприноса,

Члан 1.
иницијативе Савета Месне заједнице Ново Милошево за увођење
на територији Месне заједнице Ново Милошево за период од
31.12.2010.године, грађани ће се о иницијативи за увођење
изјашњавати лично уз потпис.

Члан 2.
Право изјашњавања имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, ако на тој територији имају непокретну имовину, а средствима која
ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Члан 3.
Листа потписника за лично изјашњавање садржи:
1) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Ново Милошево ;
2) Списка грађана са рубрикама: ре дни број; лично име; адресу
становања; лични број; регистарски број личне карте; датум и
својеручни потпис;
3) изјаву одбора који је прикупљао потписе да се сваки грађанин само
једном потписао на листи, као и напомену о евентуалном повлачењу
потписа грађана;
4) потписе чланова одбора који су прикупљали потписе.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из предходног става.
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Члан 4.
Лично изјашњавање уз потпис о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице Ново Милошево спровешће се у периоду од 12.12.2005. до
22.12.2005 године.
Члан 5.
Скупштина општине ће решењем именовати Комисију која ће спровести
лично изјашњавање.
Трошкове поступка сносиће Месна заједница Ново Милошево.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Нови Бечеј.»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-11/2005
Дана:02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.

6.
На основу члана 89. став 1. Закона о локалној самоуправи (″ Службени
гласник Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 18.став 3. Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј) бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005.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 зајднице Бочар.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Бочар
на седници од 10.12.2004.године за следеће потребе:
1.Изградња фискултурне сале
30%
2.Изградња дубинског бунара, и реконструк. примар. водовода
10%
3.Финансирање дела трошкова за развој спорта и потребе младих
20%
4.Одржавање комунал. објеката, постојеће инфраструк. и рад М З
40%
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се личним изјашњавањем уз
потпис у поступку за остваривање народне иницијативе.
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Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.01.2006. године до
31.12.2010. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном износу од 10.000.000 динара.
Ревалоризација износа средстава из предходног става врши се сваке године
применом индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прихода 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 представља:
6. Остварена нето зарада запосленог
7. Катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
ових делатности
8. Приход остварен обављањем самосталне делатности
9. Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
10. Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа
Члан 5.
Стопе самодоприноса :
1. Нето зараде, односно плате радника
3%
2.Катастарски приход од пољопривреде. и шумарства.
5%
3.Стварни приход од пољопривреде. и шумарства
3%
4.Приход остварен обављањем самосталне делатности
3%
5.Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
3%
6.Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
3%
Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који
су Законом о порезу на доходак грађана ( ″ Службени гласник РС″ , број 24/2001,
80/2002 и 135/2004) изузети од опорезивања.

Члан 7.
За оствривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је
Савет Месне заједнице Бочар.
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Члан 8.
Савет Месне заједнице дужан је да сваких 12 месеци информише грађане о
остваривању и утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице.
Члан 9.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем личног изјашњавања уз потпис,
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 10.
Одлуку о личном изјашњавању грађана уз потпис на подручју Месне
заједнице Бочар, у складу са Законом, доноси Скупштина општине .
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде
потврђена личним изјашњавањем грађана, објавиће се у Службеном листу
општине Нови Бечеј.
Члан 11.
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 12.
Предлог Одлуке ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-011-12/2005
Дана 02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

7.
На члана члана 87. Закона о локалној самоуправи (″ Службени гласник
Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 27. тачка 6.Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Бочар за увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице Бочар за период од 01.01.2006 до
31.12.2010.године, грађани ће се о иницијативи за увођење самодоприноса,
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изјашњавати лично уз потпис.
Члан 2.
Право изјашњавања имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, ако на тој територији имају непокретну имовину, а средствима која
ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Члан 3.
Листа потписника за лично изјашњавање садржи:
1) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Бочар ;
2) Списка грађана са рубрикама: радни број; лично име; адресу
становања; лични број; регистарски број личне карте; датум и
својеручни потпис;
3) изјаву одбора који је прикупљао потписе да се сваки грађанин само
једном потписао на листи, као и напомену о евентуалном повлачењу
потписа грађана;
4) потписе чланова одбора који су прикупљали потписе.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из предходног става.
Члан 4.
Лично изјашњавање уз потпис о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице Бочар спровешће се у периоду од 14.12.2005. до 21.12.2005
године.
Члан 5.
Скупштина општине ће решењем именовати Комисију која ће спровести
лично изјашњавање.
Трошкове поступка сносиће Месна заједница Бочар.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Нови Бечеј.»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-011-13/2005
Дана:02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.

8.
На основу члана 89. став 1. Закона о локалној самоуправи (″ Службени
гласник Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 18.став 3. Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј) бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005.године, утврдила је
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ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се
самодопринос на подручју Месне зајднице Кумане.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Кумане
на седници од 24.10.2005.године за следеће потребе:
1. Комунално уређење села и одржавање постојеће инфраструктуре
60%
- Одржавање водовода и поступна реконструкција водоводне мреже
-Одржавање објеката месне заједнице
- Одржавање путева и изградња тротоара
- Одржавање гробља
- Одржавање и побољшање уличне расвете
- Уређење парка у центру села и одржавање зелених површина
- Реконструкција крова и фасаде православне цркве у Куману, унутрашња
санација и одржавање парка у порти
- Пошумљавање слободних површина и заштита животне средине
- Израда пројектно-техничке документације за фекалну и атмосферску
канализацију
2. Издвајање за опште и заједничке потребе
30%
- Финансирање удружења грађана
- Финансирање културно уметничких и осталих манифестација
- Финансирање информисања
5. Финансирање рада М З Кумане
10%
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 01.01.2006. године до
31.12.2010. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном износу од 20.000.000 динара.
Ревалоризација износа средстава из предходног става врши се сваке године
применом индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прихода 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 представља:
11. Остварена нето зарада запосленог
12. Катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
ових делатности
13. Приход остварен обављањем самосталне делатности
14. Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
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15. Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа
Члан 5.
Стопе самодоприноса :
1. Нето зараде, односно плате радника
4%
2.Катастарски приход од пољопривреде. и шумарства.
5%
3.Стварни приход од пољопривреде. и шумарства
3%
4.Приход остварен обављањем самосталне делатности
4%
5.Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
4%
6.Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права
4%
Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који
су Законом о порезу на доходак грађана ( ″ Службени гласник РС″ , број 24/2001,
80/2002 и 135/2004) изузети од опорезивања.
Члан 7.
За оствривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је
Савет Месне заједнице Кумане.
Члан 8.
Савет Месне заједнице дужан је да сваких 12 месеци информише грађане о
остваривању и утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице.
Члан 9.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем личног изјашњавања уз потпис,
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 10.
Одлуку о личном изјашњавању грађана уз потпис на подручју Месне
заједнице Кумане, у складу са Законом, доноси Скупштина општине .
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде
потврђена личним изјашњавањем грађана, објавиће се у Службеном листу
општине Нови Бечеј.
Члан 11.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке
наплати пре истека трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање
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програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 12.
Предлог Одлуке ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-011-14/2005
Дана:02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине
Добривој Рашков с.р.

9.
На члана члана 87. Закона о локалној самоуправи (″ Службени гласник
Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 27. тачка 6.Статута
општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина
општине Нови Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Кумане за увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице Кумане за период од 01.01.2006 до
31.12.2010.године, грађани ће се о иницијативи за увођење самодоприноса,
изјашњавати лично уз потпис.
Члан 2.
Право изјашњавања имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који
немају изборно право и пребивалиште на територији за коју се уводи
самодопринос, ако на тој територији имају непокретну имовину, а средствима која
ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Члан 3.
Листа потписника за лично изјашњавање садржи:
1) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Кумане.
2) Списка грађана са рубрикама: радни број; лично име; адресу
становања; лични број; регистарски број личне карте; датум и
својеручни потпис;
3) изјаву одбора који је прикупљао потписе да се сваки грађанин само
једном потписао на листи, као и напомену о евентуалном повлачењу
потписа грађана;
4) потписе чланова одбора који су прикупљали потписе.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила
већина од укупног броја грађана из предходног става.
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Члан 4.
Лично изјашњавање уз потпис о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице Кумане спровешће се у периоду од 14.12.2005. до 21.12.2005
године.
Члан 5.
Скупштина општине ће решењем именовати Комисију која ће спровести
лично изјашњавање.
Трошкове поступка сносиће Месна заједница Кумане.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Нови Бечеј.»
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 01-011-15/2005
Дана:02.12.2005.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.

10.
На основу члана 31. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“бр.48/94 и 11/98), члана 5. Одлуке о личном изјашњавању уз
потпис на подручју месне заједнице Ново Милошево и члана 27. Статута општине
Нови Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј бр.7/2002), Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној 02.12.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка личног изјашњавања
грађана уз потпис, за увођење самодоприноса на подручју месне заједнице Ново
Милошево.
II
Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу поступка личног
изјашњавања грађана уз потпис, да обави техничке припреме за спровођење
поступка, да одреди време гласања, образује Одборе који ће на терену спровести
радње у поступку, утврди и прогласи резултате гласања као и да врши друге
послове одређене законом.
III
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.

Стојан Месарош, председник
Милорад Станисављев, заменик председника
Савица Штетин, члан
Марица Бешлин, члан
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5. Саша Војновић, члан
6. Драган Бочарски, члан
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општие Нови Бечеј“.

Број:II 01-020-28/2005
Дана: 02.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р

11.
На основу члана 31. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“бр.48/94 и 11/98), члана 5. Одлуке о личном изјашњавању уз
потпис на подручју месне заједнице Бочара и члана 27. Статута општине Нови
Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 02.12.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка личног изјашњавања
грађана уз потпис, за увођење самодоприноса на подручју месне заједнице Бочар.
II
Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу поступка личног
изјашњавања грађана уз потпис, да обави техничке припреме за спровођење
поступка, да одреди време гласања, образује Одборе који ће на терену спровести
радње у поступку, утврди и прогласи резултате гласања као и да врши друге
послове одређене законом.
III
У Комисију се именују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Љиљана Штрбац, председник
Јовица Шкорић, заменик председника
Борислав Сантрач, члан
Милош Карић, члан
Илија Малеш, члан
Драгиша Габоров, члан
Игор Мунћан, члан.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општие Нови Бечеј“.
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Број: II 01-020-29/2005
Дана: 02.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

12.
На основу члана 31. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Сл.гласник РС“бр.48/94 и 11/98), члана 5. Одлуке о личном изјашњавању уз
потпис на подручју месне заједнице Бочара и члана 27. Статута општине Нови
Бечеј („Сл.лист општине Нови Бечеј бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 02.12.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка личног изјашњавања
грађана уз потпис, за увођење самодоприноса на подручју месне заједнице
Кумане.
II
Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу поступка личног
изјашњавања грађана уз потпис, да обави техничке припреме за спровођење
поступка, да одреди време гласања, образује Одборе који ће на терену спровести
радње у поступку, утврди и прогласи резултате гласања као и да врши друге
послове одређене законом.
III
У Комисију се именују:
1. Душко Петровић, председник
2. Жељка Барачков, заменик председника
3. Станчић Иван, члан
4. Јелица Надлачки, члан
5. Бошко Јашин, члан
6. Милан Квашчев, члан
7. Петар Илић, члан
8. Ненад Максимчев, члан
9. Драгица Ђуричин, члан
10. Живица Брусин, члан.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општие Нови Бечеј“.
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Број: II 01-020-30/2005
Дана: 02.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

13.
На основу члана 8. Одлуке о оснивању Комуналног јавног предузећа ″
Компред ″ Ново Милошево (″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 6/2002) и
чл. 27. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″ ,број
7/2002,) Скупштина општине Нови Бечеј , на својој седници од 02.12.2005. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Управног одбора Комуналног јавног предузећа
″Компред ″ Ново Милошево
1.
Разрешава се дужности председника Управног одбора Комуналног јавног
предузећа ″ Компред ″ Ново Милошево :

Драган Раушки, на лични захтев.
2.
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број : 01-020-33/ 2005
Дана :02.12.2005
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

14.
На основу члана 25. и 41/а. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј ″ 14/2004) Скупштине општине Нови Бечеј на
својој седници од 02.12.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Комисије за статутарна питања
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I
Разрешава се дужности члана Статутарне комисије:
- Душко Петровић из Кумана.
II
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-020-31/2005
Дана: 02.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.

15.
На основу члана 25. и 41/а. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј ″ 14/2004) Скупштине општине Нови Бечеј
на својој седници од 02.12.2005. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Комисије за статутарна питања
I
За члана Статутарне комисије, бира се:
-

Радослав Чокић из Новог Бечеја.

II
Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-020-32/2005
Дана: 02.12.2005. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Рашков Добривој с.р.

16.
На основу члана 4. Одлуке о стипендирању студената са територије
општине Нови Бечеј ( „Службени лист општине Нови Бечеј“ број 15/2004 године),
Комисија за доделу стипендија на својој седници одржаној 21. октобар 2005.
године, доноси
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ПРАВИЛНИК
за доделу стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и начин бодовања имовног
стања, година студија и успеха кандидата који су поднели захтеве за доделу
студентских стипендија.
Члан 2.
Имовно стање подносиоца захтева за доделу стипендије се утврђује на
основу:
• Уверења о приходима (нето) у три месеца, који претходе месецу када
је Конкурс објављен, за све чланове заједничког домаћинства,
• Уверења Националне службе за запошљавање, за незапослене
чланове домаћинства,
• Уверења о броју чланова заједничког домаћинства.
Члан 3.
Бодовање имовног стања одређује се тако, што се тромесечни просек, свих
примања, подели са бројем чланова заједничког домаћинства и потом тај износ
ставља у однос последње објављене тромесечне просечне зараде, без пореза и
доприноса, привреде Републике Србије, по следећој табели:

%

бодова

0 до 5
30,1 - 40
70,1 - 80

60
40
20

%

бодова

5,1 - 10
40,1- 50
80,1 90

%

55
10,1 - 20
35
50,1 - 60
15 90,1 - 100

бодов
а
50
30
10

%

бодова

20,1 - 30
60,1 - 70
преко100

45
25
5

Члан 4.
Уколико чланови заједничког домаћинства, поред прихода из члана 3 овог
Правилника остварују и приход од пољопривреде, што се утврђује на основу
уверења Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода, онда
се од броја бодова добијених по табели из члана 3, одузимају бодови утврђени
табелом у овом члану.
Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Преко 30
динара
Просечни
катастарски

Бодова

- 50
Бодова

Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 20,1
до30 динара
Просечни
катастарски

Бодова

- 40
Бодова

Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 15,1- 20
динара
Просечни
катастарски

Бодова

- 30
Бодова
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приход по
члану
домаћинства
Од 10,1 до
15 динара

- 20

приход по
члану
домаћинства
Од 5,1 до 10
динара

-10

приход по
члану
домаћинства
Од 2 до 5
динара

-5

Члан 5.
Основ за бодовање прихода од пољопривреде, за домаћинстава који имају
само приход од пољопривреде, је просечни месечни катастарски приход, по
члану домаћинства у претходној години, што се утврђује на основу уверења
Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода, по следећој
табели:
Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
До 10
динара
Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 20,1 до
30 динара

Бодова

50

Бодова

20

Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 10,1 до
15 динара
Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 30,1 до
40 динара

Бодова

40

Бодова

10

Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Од 15,1 до
20 динара
Просечни
катастарски
приход по
члану
домаћинства
Преко 40
динара

Бодова

30

Бодова

0

Члан 6.
Године студија бодују се на следећи начин: за уписана прву годину
подносилац захтева добија 5, другу 10, трећу 20, четврту 25, пету 30, шесту 35
бодова.
Члан 7.
Успех на студијама се вреднује тако што се просечна оцена множи са 4, а
просек у средњој школи са 5.
Члан 8.
Укупан број бодова добија се збиром бодова из критеријума утврђених у
члановима 3, 4, 5, 6 и 7.
Уколико Комисија посумња у веродостојност приложених доказа о имовном
стању, може у циљу утврђивања материјалне истине, затражити и друге доказе
које оцени неопходним.
Члан 9.
Комисија након прегледа и разматрања свих приспелих молби за доделу
стипендија, Решењем утврђује ранг листу која се истиче на огласној табли
Општинске управе и месних канцеларија. Приговор на листу се подноси Комисији у
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року од 8 дана, од дана истицања.
Након разматрања приговора Комисија доноси коначну одлуку, на коју нема
права жалбе.
Члан 10.
Са студентима којима се одобри стипендија општина закључује Уговор о
стипендирању.
Члан 11.
Усвајањем овог Правилника престаје да важи Правилник за доделу
стипендија студентима са територије општине Нови Бечеј за 2004/2005. годину,
усвојен на Комисији за доделу стипендија студентима општине Нови Бечеј, дана
28. децембра 2004.године („Сл.лист општине НовиБечеј“ број 1/2005).
Члан 12.
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
Број : 01-06-1-67/2005
Датум: 21. октобар 2005. године
НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК
Комисије за доделу стипендија
студентима општине Нови Бечеј
Золтан Себеледи, с.р.
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