
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 2                                 Нови Бечеј 01.02.2005. године                  година XLI 

 
 
1. 
 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 01.02..2005.године, утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се 
самодопринос на подручју Месне зајднице Нови Бечеј. 
 Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Нови Бечеј на 
седници од 09.12.2004.године за следеће потребе:  
1.Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојеих        68% 
Средства из тачке 1.користиће се за - изградњу путева у улицама, изградњу 
канализационе мреже отпадних и атмосверских вода, изградња уличне мреже гасовода, 
уређење града, одржавање комуналних објеката као и друге потребе.                                                                 
 
2. Издвајање за опште заједничке потребе                                                24% 
 Средства из тачке 2. користиће се за - финансирање спорта, културних 
институција, информисања, финансирање удружења грађана као и солидарних помоћи.                                              
3. Финансирање трошкова перманентне здравствене заштите      3% 
 
4.Трошкови самодопринса и стручне службе         5% 
 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 01.03.2005. године до 31.12.2009. 
године. 
 

Члан 3. 
         Самодопринос се уводи у новцу, у укупном износу од 90.000.000 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. 
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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 обављањм  самосталне делатности   
4. Приход који обвезник оствари издавањем у  закуп непокретности 
5. 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 обављањм  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, која су 
Законом о порезу на доходак грађана ( ″ Службени гласник РС″ , број 24/2001, 80/2002 и 

135/2004) изузета од опорезивања. 
 

Члан 7. 
 За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет 
Месне заједнице Нови Бечеј. 
 На програм из става 1. овог члана мишљење даје Општинско веће општине Нови 
Бечеј. 

Члан 8. 
 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 9. 
 Одлуку о увођењу самодоприноса путем личног изјашњавања уз потпис, доносе 
грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Нови 
Бечеј, као и грађани који немају пребивалиште на овом подручју, ако имају непокретну 
имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.  
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Члан 10. 
 Одлуку о личном изјашњавању  грађана уз потпис на подручју Месне заједнице 
Нови Бечеј, 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 објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 Након спроведеног личног изјашњавања ова Одлука ће се објавити у Службеном 
листу општине Нови Бечеј и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а 
примењиваће се од 01.03.2005.године. 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 01-011-1/2005                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана:01.02.2005.године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                      Добривој Рашков с.р. 
                                                                                 
2. 

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 01.02.2005. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Нови Бечеј за увођење 
самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Бечеј за период од 01.03.2005 до 
31.12.2009.године, грађани ће се о иницијативи за увођење самодоприноса, изјаснити 
лично уз потпис. 
 

Члан 2. 
 Право изјашњавања имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

територији Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на овој територији, ако имају непокретну имовину, 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. 
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Члан 3. 
 Лично изјашњавање уз потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице Нови Бечеј спровешће  се у периоду од 15.02.2005. до 22.02.2005 године. 
 

Члан 4. 
 Листа потписника за лично изјашњавање садржи: 

1) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице 
Нови Бечеј ;  

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.  
 

Члан 5. 
 Скупштина општине ће решењем именовати Комисију која ће спровести поступак 
личног изјашњавања грађана уз потпис. 
 Трошкове поступка сносиће Месна заједница Нви Бечеј. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј.»  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 01-011-2/2005                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 01.02.2005.године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                      Добривој Рашков с.р. 
 
3. 
 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 01.02.2005. 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                 40% 
3.Финансирање дела трошкова за развој спорта и потребе младих       20% 
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4.Учешће у изградњи путева као и изградња и одржавање посојећих 
комуналних објеката и  постојеће инфраструктуре, рад Месне заједнице                             
40% 
 
 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 01.03.2005. године до 31.12.2009. 
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 обављањм  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                                                                      
4%                                   
  2.Катастарски приход од пољопривреде. и шумарства.                                          6% 
  3.Стварни приход од пољопривреде. и шумарства          4% 
  4.Приход остварен обављањм  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. 
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Члан 7. 
 За оствривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет 
Месне заједнице Бочар. 
 На програм из става 1. овог члана мишљење даје Општинско веће општине Нови 
Бечеј. 

Члан 8. 
 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 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 објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
 Након спроведеног личног изјашњавања ова Одлука ће се објавити у Службеном 
листу општине Нови Бечеј и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а 
примењиваће се од 01.03.2005.године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 01-011-3/2005                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Дана:01.02.2005.године                                                               Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                     Добривој Рашков с.р. 
4. 

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 01.02.2005. године, донела је 
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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 01.03.2005 до 31.12.2009.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. 
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина 
од укупног броја грађана из предходног става. 
 

Члан 3. 
 Лично изјашњавање уз потпис о увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице Бочар спровешће  се у периоду од 15.02.2005. до 22.02.2005 године. 
 

Члан 4. 
 Листа потписника за лично изјашњавање садржи: 

1) Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице 
Нови Бечеј ;  

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.  
 

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 01-011-4/2005                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана:01.02.2005.године                                                               Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                        Јожеф Јонаш с.р. 
 
 



  Страна  10                             Нови Бечеј, 01.02.2005. године                                 Број 2 

5. 
На основу члана 27. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј 

бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 01.02.2005.године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ И ЛИЦА КОЈА БИРА И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НОВИ 
БЕЧЕЈ 

 
 

Члан 1. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изменама и 
допунама одлуке о радноправном статусу председника и заменика председника општине и 
лица која бира и поставља  скупштина општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови 
Бечеј» бр.18/2004). 

Члан 2. 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 01-112-7/2005                                                           ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА                                                               
Дана:01.02.2005.године                                                                Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                           Јожеф Јонаш с.р. 
 
6. 
 
 На основу члана 27. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј 
бр.7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 01.02.2005.године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИМАЊИМА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ЛИЦА 
КОЈА БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И НАКНАДАМА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изменама и 
допунама одлуке о примањима председника и заменика председника општине и лица која 
бира, именује и поставља скупштина општине и накнадама одборника скупштина општине 
Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.18/2004) 
 

Члан 2. 
           Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј». 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 01-112-6/2005                                                          ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА                                                               
Дана:01.02.2005.године                                                                  Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                                              Јожеф Јонаш с.р. 
                                                                                 
7. 
 На основу члана 31. Закона о реферндуму 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 01.02.2005.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка личног изјашњавања грађана уз 
потпис, за увођење самодоприноса на подручју месне заједнице Нови Бечеј. 
 

II 
 Задатак Комисије 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: 
За председника  
-Иван Шевић 
За заменика председника 
- Зоран Трифунац 
За чланове 
-Мандић Момир 
-Ружица Сударски 
-Патаки Тибор 
-Милан Зекић 
-Васа Милићев 

-Горча Петер 
-Илисин Емил 
-Соларов Срећа 
-Весна Дујин 
 
 

IV 
Ово Решење објавити у „Службеном  листу општине Нови Бечеј“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: IIИ 01-020-2/2005                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Дана: 01.02.2005. године                            Скупштине општине 
Нови Бечеј        Јожеф Јонаш с.р. 
 
8. 
 На основу члана 31. Закона о реферндуму 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 01.02.2005.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

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.Буџар Александар 
2. Ваљаревић Споменка 
3. Петрић Чедомир 
4. Дробрац Чедомир 
5. Карић Милош 
6. Терзић Стева 
7. Митровић Милан 
8. Јерковић Зора 
9. Штрбац Славко 

10. Тарич Маркуш Славица 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном  листу општине Нови Бечеј“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: II 01-020-3/2005                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
Дана: 01.02.2005. године                                                             Скупштине општине  
Нови Бечеј                                                                                         Јожеф Јонаш с.р. 
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови 
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин, 
аконтативна претплата за 2005 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро 

рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 

 
             
 
                                                                                 
 
 


